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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2015
MENSAGEM DO DIRETOR-PRESIDENTE
Era 1968 quando o Ministério das Minas e Energia criou o Comitê Coordenador de Estudos Energéticos
da Amazônia, o chamado Eneram, e o Comitê Coordenador de Estudos Energéticos da Região Nordeste
- Enenorde. Com técnicos brasileiros, os trabalhos iniciaram em 1969. Em abril de 1970 foram concluídos
os estudos preliminares e escolhidos trechos de rios que seriam inventariados. O Eneram confirma o vasto
potencial hidrelétrico da Amazônia e o governo decide adotar sua sugestão, de criar uma empresa de energia
elétrica de âmbito regional para a Amazônia. Em 20 de junho de 1973 era constituída a Centrais Elétricas
do Norte do Brasil S.A. Desde então a Eletrobras Eletronorte tem feito parte de momentos importantes da
história do Setor Elétrico brasileiro. Durante décadas a Empresa atendeu os chamados sistemas isolados,
honrando o compromisso de levar energia a milhares de brasileiros de regiões ainda não atendidas pelo
Sistema Interligado Nacional - SIN.
Em novembro de 1975, no Rio Tocantins, no sudeste do Pará, a Empresa começava as obras de infraestrutura da
Usina Hidrelétrica Tucuruí. O tempo era de desafios e descobertas. Os pioneiros dessa grande obra de engenharia
elétrica e civil superaram as grandes distâncias e fizeram de Tucuruí um símbolo da engenharia brasileira.
Perto dali, no Amapá, assumíamos mais um desafio. A Usina Hidrelétrica Coaracy Nunes, inaugurada pelo
então Presidente da República Ernesto Geisel em 13 de janeiro de 1976, foi a primeira hidrelétrica da Amazônia.
Localizada no município de Ferreira Gomes, chega aos 40 anos com uma potência instalada de 78 MW.
Já são mais de 40 anos de história. A Hidrelétrica Tucuruí ganhou uma segunda casa de força, é a usina
exclusivamente brasileira de maior capacidade e, além de fornecer energia para a Região Norte, é grande
exportadora para outras regiões do Brasil. Em março de 2016, a Usina Hidrelétrica Belo Monte, Sociedade de
Propósito Específico – SPE com a participação da Eletronorte, da Chesf e da Eletrobras, iniciará sua operação
no Rio Xingu e deverá ser, então, a hidrelétrica brasileira com maior capacidade instalada. Mais um grande
desafio que conta com a experiência e a expertise dos profissionais desta Empresa, que iniciaram os estudos
de viabilidade do então chamado Complexo Hidrelétrico de Altamira ainda em 1980.
Vem de Tucuruí outro grande orgulho da Eletronorte. No dia 18 de novembro de 2015 a Empresa recebeu
um reconhecimento inédito da Fundação Nacional da Qualidade – FNQ. Neste ciclo de premiação, a
Superintendência de Geração Hidráulica representou a Empresa e conquistou a menção Magna cum laude,
que reconhece as organizações que mantiveram ou elevaram o nível de excelência em relação ao ciclo 2014.
A menção faz parte do prêmio máximo da Fundação, criado em 2014 para reconhecer as empresas que
mantiverem o patamar de excelência por dois ou três ciclos consecutivos.
Conquistas como essa são importantes e motivadoras. No entanto, como é natural, mudanças ocorrem e são
inevitáveis. Não é diferente com o Setor Elétrico brasileiro que vem passando por grandes transformações
em sua regulação e por severas mudanças no regime hidrológico, com consequências na comercialização da
energia e impacto na receita das empresas. Em paralelo a essas mudanças, o ambiente macroeconômico do
País apresentou significativas alterações, principalmente com o crescimento da inflação, o aumento das taxas
de câmbio e o acesso mais difícil a financiamentos para os grandes empreendimentos.
Essas mudanças trazem constantes desafios para a gestão empresarial e exigem pronta atenção e ações
que possam mitigar seus efeitos. É o caso do Programa Prisma, parte integrante do ProERP coordenado pela
Eletrobras, que prevê a implantação dos sistemas integrados de gestão empresarial das Empresas Eletrobras
para adoção de um novo posicionamento estratégico. Entre as principais vantagens estão a padronização
dos processos, a redução de custos, a eliminação do chamado retrabalho e uma apuração mais precisa das
informações corporativas, melhorando o processo de tomada de decisões. Trata-se de um grande esforço
com o envolvimento de mais de quatrocentos profissionais. Os resultados almejados, contudo, trarão maior
eficiência e eficácia na gestão, além do cumprimento de obrigações legais.
Outra importante mudança ocorreu no processo de planejamento estratégico, coordenado pela Eletrobras,
e que corresponde à necessidade de, em tempos de transformações aceleradas, agilizar o processo
decisório para direcionar os empreendimentos da Empresa. Assim, os Planos de Negócio vêm sendo
revisados anualmente, com horizonte de cinco anos e se constituem em importante peça para suporte à alta
administração e para orientar o desdobramento de ações em todas as áreas da Empresa.
Deve-se, também, ressaltar o Programa de Compliance das Empresas Eletrobras, cuja implantação na
Eletronorte se deu a partir de janeiro de 2015 e que vem se estruturando de forma contínua e acelerada.
A Empresa se orgulha de ter sido escolhida como uma das quatro que receberam avaliação especial
da Controladoria Geral da União – CGU, como parte do trabalho daquela Controladoria para subsidiar a
elaboração do Guia de Integridade das Empresas Estatais. Como fruto desta avaliação, que contou com
integral apoio da Diretoria Executiva, a CGU apresentou diversas sugestões que estão sendo transformadas
em um Plano de Ação que permitirá o alcance, pela Eletronorte, de um importante patamar de maturidade
na gestão da integridade.

COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA - MWh
Ambiente de Contratação Regulada - ACR
(Distribuidoras do SIN)
Ambiente de Contratação Livre – ACL
(CL, COM, Ger, CC)
Sistema Isolado (RR, AP)
Cota de Garantia Física UHE Coaracy Nunes
Liquidação CCEE (*)
Total
Informações financeiras (R$ milhões)

10.253.976

22.711.509

17.658.556

22.945.042

2.051.016
0
5.419.808
40.640.615

2.132.183
0
6.294.837
42.466.702

1.484.595
150.223
2.145.094
36.978.929
2015

20.879
11.935
4.856
2.387
1.852
1.268
2.287
4.933

22.745
13.227
6.046
1.877
804
2.033
1.255
4.747

24.574
12.034
5.777
2.677
609
102
850
5.209

2.057

1.856

1.315

2013

2014

2015

(*)

Variação
2015/2014
8,0%
-9,0%
-4,5%
42,6%
-24,3%
-95,0%
-32,2%
9,7%
-29,2%
Variação
2015/2014
34,7%
-35,4%
195,2%
262,4%

PERFIL ORGANIZACIONAL
Instituição
A Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – Eletrobras Eletronorte, sociedade anônima de economia mista e
subsidiária da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras, é concessionária de serviço público de energia
elétrica, criada pela Lei nº 5.824, de 14 de novembro de 1972, e constituída por escritura pública em 20 de
junho de 1973. Foi autorizada a funcionar pelo Decreto nº 72.548, de 30 de julho de 1973. Com sede no
Distrito Federal, a Empresa possui suas principais instalações operacionais (usinas, subestações e linhas
de transmissão de energia elétrica) nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará,
Rondônia, Roraima, São Paulo e Tocantins.
A Empresa atua no Sistema Interligado Nacional – SIN (nos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão,
Mato Grosso, Pará, Rondônia e Tocantins) e no Sistema Isolado – SIS, no estado de Roraima.
Credo
MISSÃO

Atuar nos mercados de energia de forma integrada, rentável e sustentável.
Estar entre as 3 maiores empresas globais de energia limpa e entre as 10 maiores do mundo
VISÃO
em energia elétrica com rentabilidade comparável às melhores do setor e sendo reconhecida
por todos os seus públicos de interesse.
Foco em resultados, Ética e transparência, Valorização e comprometimento das pessoas,
VALORES
Empreendedorismo e inovação, Sustentabilidade.
Nota: a Eletrobras Eletronorte adota como seu o Credo da Eletrobras
Principais Empreendimentos
(*)
Estados
Amapá

Usinas
Hidrelétricas
UHE Coaracy
Nunes

Maranhão
Mato Grosso

Tito Cardoso de Oliveira Neto

Rondônia

UHE Tucuruí
UHE Curuá Una
UHE Samuel

2015
8
4
4 (***)
9.184,03
8.860,05
323,98
10.776,34
3.243,32
6.371,13
959,10
202,79
56
45.360
9.969
35.391

16.381.125

2014

2015

Dívida líquida
2.875
2.891
3.894
ROCE[3]
11,2%
4,4%
2,8%
Dívida bruta/EBITDA (LAJIDA)
3,9
2,1
6,1
Dívida líquida/EBITDA (LAJIDA)
2,3
1,3
4,6
Participação do capital de terceiros sobre o
23,6%
20,9%
21,2%
1,6%
ativo total (%)
Margem operacional (%)
38,1%
13,3%
10,5%
-20,7%
Margem líquida (%)
26,1%
33,6%
1,8%
-94,8%
[1] EBIT (LAJIR) = lucro operacional + resultado financeiro;
[2] EBITDA (LAJIDA) = lucro líquido + imposto de renda e contribuição social + despesas financeiras,
líquidas + depreciação e amortização;
[3] ROCE (retorno sobre o capital empregado) = resultado do serviço/ativo não circulante;

-

DADOS OPERACIONAIS
2013
2014
USINAS EM OPERAÇÃO (*)
10
10
Hidráulicas
4
4
Térmicas
6 (**)
7 (***)
POTÊNCIA INSTALADA (MW)
9.340,02
9.354,78
Hidráulica
8.860,05
8.860,05
(**)
Térmica
479,97
494,73
(*)
LINHAS DE TRANSMISSÃO (km)
10.153,72
10.702,80
Em 500 kV
3.243,32
3.243,32
Em 230 kV
5748,51
6.297,59
Em 138 kV
959,10
959,10
Tensões abaixo de 138 kV (km)
202,79
202,79
SUBESTAÇÕES (*) (****)
55
56
CAPACIDADE DE TRANSFORMAÇÃO (MVA) (*)
31.640
32.948
Usinas
9.969
9.969
Subestações
21.671
22.979
(*)
Inclui os empreendimentos afetados e os não afetados pela Lei 12.783/13
(**)
A UTE Electron foi transferida para a Amazonas Distribuidora de Energia S.A.
(***)
Incluída UTE Santarém
(****)
Inclui transformadores de reserva e de usinas

10.458.282

Indicadores Financeiros (R$ milhões)

Acre

DIMENSÃO EMPRESARIAL

2014

2013

Ativo total
Patrimônio líquido
Receita líquida de vendas
Lucro bruto
Resultado de serviço (EBIT ou LAJIR)[1]
Lucro líquido
EBITDA (LAJIDA) [2]
Dívida total (empréstimos, financiamentos e
debêntures)
Caixa e equivalentes de TVM

Nenhuma dessas conquistas teria sido possível sem a inestimável participação da nossa força de trabalho,
reconhecida por sua competência técnica e profissional. É ela que nos permite confiar no futuro sustentável
da Eletronorte, ainda que num cenário de desafios. Toda a história de superação e talento desta Empresa
garante uma postura de disposição e de coragem para continuar apresentando resultados positivos como tem
acontecido nos últimos anos.
Diretor-Presidente

2013

Pará

Usinas
Termelétricas
UTE Santana

Subestações Subestações
(unidades)
(MVA) (*)
9

756

Linhas
(km)
505,69

UTE Rio Acre
UTE Rio Branco I
UTE Rio Branco II
-

3

466

604,00

10
9

9.224
2.567

2.525,48
2.537,02

UTE Santarém

13

18.304

2.710,70

8

1.890

1.098,06

1

302

190,20

2
0
1
56

424
450
10.977
45.360

516,57
88,62
10.776,34

UTE Rio Madeira
UTE Senador Arnon
Roraima
Afonso Farias de
Mello (**)
Tocantins
Amazonas
HVDC (***)
Total
4
7
(*) Considerado os transformadores elevadores das usinas
(**) Usina cedida em comodato para a Boa Vista Energia S.A
(***) Sistema HDVC-Madeira-CC
Arquitetura dos Negócios

A partir da definição do Portfólio de Negócios das Empresas Eletrobras, no Plano Estratégico do Sistema
Eletrobras 2020-2030, e das orientações estratégicas da Diretoria Executiva, foram definidos os 4 (quatro)
negócios principais:
• Negócio de geração de energia elétrica;
• Negócio de transmissão de energia elétrica;
• Negócio de prestação de serviços correlatos; e
• Negócio de desenvolvimento de negócios.
Estes negócios são detalhados no Plano de Negócios, elaborado anualmente, com horizonte de 5 anos.
A Empresa participa das seguintes Sociedades de Propósito Específico – SPE:
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Sociedade de Propósito Especifico - SPE
Amazônia Eletronorte Transmissora de Energia S.A.
Integração Transmissora de Energia S.A.
Brasnorte Transmissora de Energia S.A.
Manaus Transmissora de Energia S.A.
Norte Brasil Transmissora de Energia S.A.
Linha Verde Transmissora de Energia S.A.
Transmissora Matogrossense de Energia S.A.
Transnorte Energia S.A.
Energética Águas da Pedra S.A.
Amapari Energia S.A.
Brasventos Miassaba 3 Geradora de Energia S.A.
Brasventos Eolo Geradora de Energia S.A.
Rei dos Ventos 3 Geradora de Energia S.A.
Norte Energia S.A.
Manaus Construtora Ltda. (Responsável pelo Epc da Manaus Transmissora de
Energia S.A.)
Construtora Integração Ltda. (Responsável pelo Epc da Norte Brasil Transmissora
de Energia S.A.)
Companhia Energética Sinop S.A.
Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A.

Percentual de
Participação (%)
49,00
37,00
49,71
30,00
49,00
100,00
49,00
49,00
24,50
49,00
24,50
24,50
24,50
19,98
30,00
49,00
24,50
24,50

No ano de 2015 foi concluída a aquisição de 24,5% das ações da Eletrobras Eletrosul na Norte Brasil
Transmissora de Energia S.A., responsável pela implantação e operação do empreendimento LT CC nº. 01
Coletora Porto Velho – Araraquara 2, em ±600 KV, com 2375 km, licitado por meio do Lote D do Leilão nº
007/2008-Aneel. Desta forma, a Eletrobras Eletronorte passou a possuir 49% da SPE.
Nenhuma Sociedade de Propósito Específico - SPE foi constituída no ano de 2015.
Organograma da Empresa

A estrutura de controle interno envolve todas as atividades e rotinas relacionadas ao cumprimento do
objetivo social da organização, e visa assegurar o atendimento das políticas, procedimentos e normas
aplicáveis, permitindo que as áreas operem de forma eficaz, protegendo a fidedignidade de seus processos,
serviços e produtos.
Na Eletronorte, a Auditoria Interna compõe-se de 3 gerências e vincula-se ao Conselho de Administração,
atuando com independência hierárquica e funcional das áreas auditadas, tendo como atribuição básica a
avaliação da adequação e efetividade dos métodos e sistemas de controle interno, estabelecidos nos planos
e políticas da Administração Superior da Empresa e à observância dos princípios, orientações, normas e
legislação, emanadas dos Organismos Externos de Controle e Fiscalização e dos Poderes da União.
Para a definição do escopo dos processos avaliados pela Auditoria Interna e SOX, são elaboradas matrizes
próprias de riscos, alinhadas aos processos prioritários já mapeados pela Empresa. No ano de 2015, foram
executados 24 testes, associados a: Gestão de Materiais, Gestão de Participações, Gestão de Recursos
Humanos, Gestão Financeira, Processo de Tecnologia, Gestão Contábil, Gestão Tributária, Previdência
Complementar e Entity Level Controls, Geração e Transmissão de Energia, além de atendimento de
demandas oriundas dos Conselhos de Administração e Fiscal.
Programa de Conformidade
No segundo semestre de 2014, a Holding deu inicio ao Programa de Compliance, abrangendo todas as suas
empresas controladas. Em 31 de dezembro de 2014, por meio da RD-0575/2014, a Diretoria Executiva da
Eletrobras Eletronorte determinou a adoção do Manual de Compliance das empresas Eletrobras e a criação
da Comissão de Compliance, composta por um Gerente e um Assistente.
Em 2015, os trabalhos requeridos pelo Manual de Compliance, para a efetiva estruturação e implantação das
atividades e processos necessários a função Conformidade, foram iniciados, tendo a Eletrobras Eletronorte
adotado as seguintes medidas: (i) treinamento do Gerente e do Assistente do Gerente de Compliance;
(ii) definição das áreas e pessoas expostas a riscos; (iii) treinamento dos Diretores e Conselheiros de
Administração e Fiscal; (iv) treinamento dos gerentes estratégicos; (v) treinamento das pessoas expostas
a riscos; (vi) distribuição do Guia dos Administradores, para Diretores, Conselheiros de Administração e
Conselheiros Fiscais; a (vii) disponibilização, na Intranet, do Guia do Colaborador para toda força de trabalho;
(viii) inserções na mídia interna da Empresa (internet, murais e rádio) e divulgação de mensagens por e-mail
sobre o Programa de Compliance; (ix) definição de reuniões semanais, por meio de videoconferência, com
a Eletrobras e as demais Empresas do Sistema, onde se discute questões e direcionamentos relacionados
ao Programa de Compliance; (x) definição de cláusulas contratuais para contratos com fornecedores,
contemplando orientações do Programa de Compliance; (xi) Contratação Consultoria especializada pela
Eletrobras com objetivo de fazer o mapeamento dos controles necessários para fins de compliance; (xii)
definição da Ouvidoria Geral como canal para o recebimento de denúncias, assegurando o anonimato
do denunciante, tendo a incumbência de elaborar Relatório Mensal sobre as denúncias ocorridas, para a
Diretoria Executiva, Conselhos de Administração e Fiscal, Gerente de Compliance e Eletrobras.
No segundo semestre de 2015, a Controladoria Geral da União – CGU deu inicio a uma ação de controle piloto
de integridade em quatro empresas por ela escolhidas: Eletrobras Eletronorte, Banco do Nordeste do Brasil,
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e Eletrobras Furnas. Esta ação teve por objetivos:

Como estabelecido em seu Estatuto Social, no Capítulo IV, Artigo 11, a Eletrobras Eletronorte é administrada
por um Conselho de Administração e por uma Diretoria Executiva. Compete ao Conselho de Administração
fixar a orientação geral dos negócios, o controle superior dos programas aprovados e a verificação dos
resultados obtidos. A Diretoria Executiva deve assegurar o funcionamento regular da Empresa de acordo
com as orientações traçadas pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Administração, sendo composta por:
Diretor-Presidente, Diretor de Gestão Corporativa, Diretor Econômico-Financeiro, Diretor de Planejamento e
Engenharia e Diretor de Operação.
Composição Acionária
O quadro seguinte apresenta a composição acionária da Eletrobras Eletronorte em 31 de dezembro de 2015:
(Última Capitalização: AGE DE 15/05/2015)
Valores em R$ mil
Acionistas

C.N.P.J.

Quantidade
de ações

Centrais Elétricas Brasileiras S/A
00.001.180/0001-26 153.292.342
ELETROBRAS
Prefeitura Municipal De Manaus
04.365.326/0001-73
263.513
Centrais Elétricas Do Pará S/A
04.895.728/0001-80
247.635
CELPA
Amazonas Distribuidora de Energia S/A
02.341.467/0001-20
146.382
Governo do Estado de Roraima
00.394.593/0001-18
35.992
Cia. de eletricidade do Acre 04.065.033/0001-70
22.016
ELETROACRE
Centrais Elétricas de Rondônia S/A
05.914.650/0001-66
13.949
- CERON
Prefeitura Municipal De Boa Vista - RR 05.943.030/0001-55
8.568
União Federal
1.804
Outras Pessoas Físicas
31.531
Outras Pessoas Jurídicas
29.769
Total
154.093.501
Obs.: Todas as ações são ordinárias nominativas, sem valor nominal.

Percentual de
Participação

Capital

99,480

11.516.075

0,171

19.796

0,161

18.603

0,095
0,023

10.996
2.703

0,014

1.653

0,009

1.047

0,006
0,001
0,021
0,019
100,00

643
135
2.368
2.236
11.576.263

Suporte a Governança
O exercício de adequado controle envolve métodos e medidas adotados na organização para proteger seus
ativos, verificar a exatidão e a fidedignidade de seus dados contábeis, incrementar a eficiência operacional e
promover a obediência às diretrizes administrativas estabelecidas.
Além da estrutura de Auditoria Interna, vinculada diretamente ao Conselho de Administração, a Empresa
conta com as funções de Gerenciamento de Riscos, de Compliance e atividades vinculadas ao cumprimento
da Lei Sarbanes-Oxley – SOX, com vistas a mitigar os riscos corporativos mapeados e suportar o crescimento
sustentável do negócio.

•

avaliar as medidas de integridade existentes nas empresas e promover o seu aprimoramento, com a
finalidade de diminuir o risco de corrupção e fraudes, bem como aumentar a capacidade de detecção e
remediação das irregularidades que venham a ocorrer; e

•

obter subsídios para a elaboração do Guia de Integridade.

Como produto, a CGU elaborou relatório com a avaliação do grau de maturidade dos processos de
integridade da Eletrobras Eletronorte e, após reuniões de Busca Conjunta de Soluções com a participação de
profissionais daquela Controladoria e da Eletrobras Eletronorte, solicitou que fosse elaborado Plano de Ação
para aprimoramento dos mecanismos de integridade, estipulando como data de entrega deste Plano o dia 31
de janeiro de 2016, o qual será por ela monitorado.
Riscos e Oportunidades
A Política de Gestão de Riscos, aprovada em 2014, 2ª versão, define que “As empresas Eletrobras
reconhecem que a gestão integrada de riscos corporativos está diretamente relacionada a crescimento
sustentável, rentabilidade e criação de valor para seus acionistas, por permitir a identificação não só de
ameaças, como também de oportunidades de negócio, além da tomada de decisões baseada em riscos.”
Em 2015 foi dada continuidade ao processo de disseminação e consolidação da Gestão Integrada de Riscos,
com foco corporativo. Para os 25 riscos priorizados pela Empresa foi implantada a metodologia de gestão
integrada de riscos com base nas diretrizes da ISO 31000 e COSO.
Em 2015 foram priorizados mais 20 eventos de riscos para a implantação da metodologia GIR para munir os
Proprietários de Riscos (Risk Owners) de uma ferramenta de gestão de riscos de forma que possam monitorar
os eventos de riscos sob suas responsabilidades.
Foi implantada a Metodologia GIR para o evento de riscos priorizado denominado: Risco FCPA/LACBRA
e fraude.
O Escritório de Gestão Integrada de Riscos atua em conjunto com as áreas proprietárias de riscos e
acompanha o monitoramento dos eventos de riscos corporativos, de acordo com as definições estabelecidas
na Política e na Matriz de Riscos.
O Plano de Atendimento à Emergência – PAE é um importante mecanismo de mitigação de riscos e está
sob responsabilidade de seu respectivo Proprietário de Riscos. Nele estão descritos e identificados cenários
emergenciais, como: incêndios nas instalações e nos equipamentos, vendavais, terremotos, invasões de
instalações, derramamento de óleos isolantes, lubrificantes e hidráulicos, inundações das estruturas da
barragem, mortandade de peixes, emergências médicas. Este plano descreve os procedimentos de mitigação
e controle de impactos para contingências dos cenários identificados, bem como prevê a realização periódica
de simulados, para avaliar a eficácia dos procedimentos e implementar melhorias.
Lei Sarbanes-Oxley - Sox
A Eletrobras e as empresas sob seu controle atendem às obrigações impostas pela seção 404 da Lei
Sarbanes–Oxley - SOX.
No exercício de 2015 realizou-se o ciclo de testes de avaliação dos controles internos de diversos processos
empresariais. Neste ciclo foram testados os controles de 37 processos de Negócios, de Tecnologia
da Informação e de Conformidade, que foram previamente identificados com impactos relevantes nas
Demonstrações Financeiras. As deficiências apontadas pelas Auditorias em 2014 foram escopo do Programa
de Remediação no ciclo de 2015.
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Principais Contratações
Objeto
Aquisição de fonte de alta tensão em corrente
alternada de 1050 kV, 14A, 60 Hz, tipo
série ressonante, para ensaios dielétricos
em subestações blindadas, buchas de
transformadores e reatores, para-raios,
transformadores de potencial e de corrente.
Contratação de serviço de canal de dados
(satélite) necessário para a comunicação dos
equipamentos de sismografia da Rede de
Sismologia à Eletronorte e do Observatório
Sismológico da Universidade de Brasília,por IP
válido da internet.
Ampliação da SE Porto Franco 230/138/69
kV - Etapas TR3 3F 230/69 kV 33MVA,
Transformador de Aterramento 69 kV e Entrada
de linha 69 kV para Sítio Novo, localizada
no Estado do Maranhão, incluindo projeto
executivo e SPCS, execução das obras civis e e
montagem eletromecânica, e fornecimento total
de equipamentos e materiais.
Ampliação da SE Ribeiro Gonçalves 500/230/69
kV – Etapa AT2, localizada no Estado do Piauí,
incluindo projeto executivo e SPCS, execução
da sobras civis e montagem eletromecânica, e
fornecimento total de equipamentos e materiais.
Contratação de empresa especializada para
prestação de serviço de customização e
implementação dos módulos de FI- New GL, SD
e TRM, bem como, fornecimento, implementação
e customização Solução de Gestão Fiscal
e Tributária, contemplando a adequação do
ambiente SAP ECC 6.0, transferência de
conhecimento, operação assistida e suporte
técnico com atualização de versão.
Contratação de execução das obras civis e
montagem eletromecânica, com fornecimento
total de equipamentos e materiais para
implantação do 2º transformador trifásico
230/69/13,8 kV 100 MVA, e suas conexões,, da
entrada de linha 69 kV p/ Balsas III e adequação
da conexão 69 kV do 1º transformador trifásico
230/69/13,8 kV 100 MVA, na SE Balsa MA.
Aquisição de equipamentos e serviços para
implantação de proteção e ampliação das redes
de transporte DWDM a serem instalados nas
estações localizadas em diversas subestações
da Eletronorte nos Estados do Maranhão, Piauí,
Tocantins, Pará, Mato Grosso e Rondônia.
Ampliação da SE Altamira 230/69/13,8 kV Etapa Implantação TR3230/69/13,8 kV 60 MVA,
localizada no Estado do Pará, incluindo projeto
executivo e SPCS, execução das obras civis e
montagem eletromecânica, e fornecimento total
de equipamentos e materiais.
Ampliação da SE Várzea Grande 230/138/13,8
kV - Etapa Seccionamento LT Jauru Coxipó
C1, localizada no Estado do Mato Grosso,
incluindo projeto executivo e SPCS, execução
das obras civis e montagem eletromecânica, e
fornecimento total de equipamentos e materiais.
Locação de grupo gerador de energia elétrica
de 20 MW para a UTE Araguaia, localizada no
município de Querência, Estado do Mato Grosso.
(*) Valores acima de R$ 10.000.000,00

comercializada em leilão de curto prazo que trouxe um incremento no montante.
Fornecedor
BOHNEN MESSTEK
IMPORTAÇÃO E
COMÉRCI

Início
Vigência

Fim
Vigência

Valor
Contratado (*)

16.01.2015 16.07.2016 11.000.000,00

O aumento da receita de transmissão se explica em grande parte pela combinação dos seguintes fatores: i)
Aumento de R$102.699 mil nas rubricas Receita Financeira e Receita de O&M explicado pela incorporação
em 2014, das controladas Estação Transmissora de Energia e Rio Branco Transmissora a partir de abril, em
2015 o efeito desta incorporação impactou o todo o exercício. Além disso, em 2015, foram adquiridos junto à
Eletrosul Centrais Elétricas os ativos da antiga SPE Porto Velho Transmissora de Energia S.A (PVTE), esta
aquisição impactou a receita da Companhia a partir do 3º trimestre de 2015; ii) Aumento de R$64.420 mil na
receita de O&M associada ao contratos e concessão 058 renovado em 2012.
b) Custos e Despesas

TABOCAS
PARTICIPAÇÕES
EMPREENDIMENTOS

05.02.2015 05.12.2016 25.334.648,33

TOSHIBA
INFRAESTRUTURA
AMÉRICA

24.02.2015 24.10.2016 11.985.322,76

WEG EQUIPAMENTOS
ELÉTRICOS S/A

19.02.2015 19.02.2017 31.279.925,45

COMPLEX IT SOLUTION
23.02.2015 23.03.2017 11.300.000,00
CONSULTORIA

Na comparação com 2014 o conjunto referente às despesas desembolsáveis, compostos pelas despesas que
representam saídas efetivas de caixa, apresentou queda de R$1.248.598 mil (-27,69%) saindo de R$4,508
bilhões para R$3,260 bilhões, 90% desta queda é explicada pela redução do montante de energia elétrica
comprada para revenda que reduziu em R$1,329 bilhão.
O desembolso da companhia referente à compra de energia saiu de R$1,958 bilhão em 2014 para R$630 milhões em
2015, esta expressiva redução se insere no contexto de menor exposição aos efeitos do GSF sofridos pela Companhia
em 2015 em relação a 2014. Além disso, a repactuação do Risco Hidrológico ocasionou a reversão de despesas no
montante de R$ 312 milhões, correspondente ao impacto dos contratos do GSF referente aos contratos repactuados.
c) Geração operacional de caixa - EBTIDA

TOSHIBA AMÉRICA DO
05.03.2015 05.01.2018 10.908.888,65
SUL LTDA

PADTEC S/A

03.03.2015 03.09.2016 18.377.525,46

WEG EQUIPAMENTOS
ELÉTRICOS S/A

29.05.2015 01.03.2017 10.482.996,41

TECMON MONTAGENS
08.06.2015 08.11.2016 11.420.640,02
TÉCNICAS INDUSTRIA
AGGREKO ENERGIA
LOCAÇÃO DE
GERADORES

01.10.2015 01.07.2016 47.641.640,00

No exercício, o EBITDA apresentou redução de R$491,8 milhões, ou 36,96%, passando de R$1.330,7 milhões
em 2014 para R$ 838,9 milhões em 2015. A margem EBITDA em 2015 foi de 8,51%, menor que a margem
obtida em 2014 de 22,01%. Apesar da queda expressiva dos custos desembolsáveis, explicados anteriormente,
houve significativo aumento nas provisões operacionais que variaram R$1,241 bilhão no período, saindo de
R$207 milhões em 2014 para R$1,471 bilhão em 2015. Este aumento significativo se explica em sua maior parte
pelas seguintes razões: (i) provisão decorrente da repactuação do risco hidrológico R$ 451 milhões; (ii) provisão
para contratos onerosos de R$ 176 milhões; (iii) provisões judiciais R$ 667 milhões.
d) Resultado Financeiro
Variação Resultado Financeiro 2014-2015 (R$ mil)
-250,11%

Desempenho Econômico Financeiro
I – Análise

284.585

a) Faturamento Bruto

(16.085)

483.471

(233.307)

(614.019)

(218.975)

(112.857)
(357.962)

2011

Na comparação com 2014 a Receita Bruta da Companhia em 2015 apresentou queda de R$389.036 mil,
ou 5,63%, passando de R$6,9 bilhões em 2014 para R$6,5 bilhões em 2015. Essa redução decorreu
essencialmente da redução de R$584.178 mil da venda de energia que não foi compensada pelo aumento da
receita de transmissão em R$229.529 mil.
A queda da receita de venda de energia se explica pela combinação dos seguintes fatores: i) redução da
venda de energia no curto prazo de R$863.488 mil, devido a efeitos do GSF/Ajuste MRE em média de
–17,97% até set/15 contra –8,44% até set/14, bem como do decréscimo do PLD médio do Submercado
Norte de R$263,05/MWh até set/15 - considerando o novo teto de R$ 388,48/MWh - contra R$548,04/
MWh até set/14. ii) aumento de R$395.851 mil da receita de suprimento de energia, explicado pela energia

(427.187)
(567.640)

(581.228)
2012

2013

2014

Aplicações Encargos de Variação Atualizações Derivativos
Financeiras Dívidas
Cambial Monetárias

Outras

2015

O Resultado Financeiro como um todo passou de R$284,585 milhões em 2014 para R$ -427,187 milhões em 2015,
uma redução de R$ 711,772 milhões que representa -250,11%. Esta queda expressiva foi causada pelos fatores: i)
aumento dos encargos de dívidas em 67,42% (R$ 233 milhões) saindo de R$346 milhões em 2014 para R$ 579 milhões
em 2015, este aumento se explica pelo montante de encargos gerados pelos dividendos serem pagos à Eletrobras
referentes a 2014 que incidiram no exercício de 2015 no montante de R$ 228 milhões; ii) variação cambial negativa
saiu de R$ 45,4 milhões em 2014 para R$ 264,3 milhões em 2015 decorrente da depreciação do dólar verificado no
período gerando um impacto negativo de R$ 232 milhões; iii) variação positiva R$483,5 milhões no resultado final
de variações monetárias, em 2014 este montante ficou em R$-111,8 milhões e em 2015 apresentou resultado de
R$371,6 milhões; contribuiu negativamente para esta variação os efeitos dos índices de atualização dos contratos de
financiamento cerca de R$170milhões, principalmente, nos contratos junto à Eletrobras, por outro lado, houve o registro
de R$659 milhões referentes a atualização monetária de crédito da Companhia junto à CERON; iv) a variação negativa
de R$614 milhões na rubrica derivativos observada de 2014 para 2015 decorre de contrato de fornecimento de energia
associado à cotação do alumínio na London Metal Exchange (LME), em dezembro de 2015 o valor do alumínio na
LME fechou cotado em US$ 1.495,35/ton, o que representou uma variação negativa de 22,49% em relação ao valor
verificado em dezembro de 2014, quando o preço da commodity alcançou US$ 1.929,24/ton. Além disso, no mesmo
período de análise, houve uma desvalorização do Real em relação ao Dólar com a cotação passando de R$ 2,66 para
R$ 3,87, ou seja, 45,73% de variação positiva. A variação negativa no preço do alumínio contribuiu com uma diminuição
na expectativa do valor justo para os derivativos compensando a valorização do Dólar no período.
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e) Resultado

III - Participações Societárias
Aportes
Resultado
Dividendos Recebidos
Até 2014
2015
Até 2014
2015
Até 2014
2015
Em Operação
1.174.850
442.639
226.058 117.036
(93.141) (31.389)
Manaus Transmissora de Energia S.A.
349.800
26.800
(17.810) 18.132
Brasnorte Transmissora de Energia S.A.
94.975
20.593
9.372
(4.067)
Integração Transmissora de Energia S.A.
62.900
79.599 18.969
(14.112) (13.868)
Energética Águas da Pedra S.A.
61.985
2.450
52.329
9.185
(19.262)
(1.199)
Transmissora Matogrossense de Energia S.A.
47.919
38.920 13.316
(1.470)
(1.531)
Amapari Energia S.A.
41.533
(34.185)
(3.119)
(4.229)
Amazônia Eletronorte Transmissora de Energia
21.300
72.566 12.242
(54.068) (10.724)
S.A.
Brasventos Miassaba 3 Geradora de Energia
33.570
(74)
(227)
S.A.
Brasventos Eolo Geradora de Energia S.A.
24.549
(3.834)
(634)
Rei dos Ventos 3 Geradora de Energia S.A.
22.931
(1.590) (1.407)
Norte Brasil Transmissora de Energia S.A.
413.388
413.389
19.544 41.207
Em Construção
1.346.242 1.162.426
(217.685) (33.458)
Norte Energia S.A.
1.131.869
326.671
(62.321) (8.156)
Linha Verde Transmissora de Energia S.A.
76.917
535.385
(166.249) (10.019)
Transnorte Energia S.A.
40.035
106.330
11.619
(9.611)
Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A.
6.125
194.040
(163) (4.473)
Companhia Energética Sinop S.A.
91.296
(571) (1.199)
Construtoras
98.697
(2.063)
(21.176)
(195)
Manaus Construtora Ltda.
38.400
(270)
(12.133)
(195)
Construtora Integração Ltda.
60.297
(1.793)
(9.043)
Adiantamentos p/Futuro Aumento Capital37.079
AFAC
Manaus Transmissora de Energia S/A (*)
329
Companhia Energética Sinop S.A.
36.750
Total
2.521.092 1.642.144
107.070 81.515
(114.317) (31.584)
(*) Montante referente a atualização de AFACs anteriores.
IV - Principais Contratações de Financiamentos Realizadas no Período de 2015:
Valores
Banco
Empreendimento
Contrato Nº
Liberados
Financiador
em 2015
Instalações de transmisão da Subestação Nobres
BNDES
13.2.0676.1
3.600.000
Implantação da Subestação Miramar e Ampliação
BNDES
13.2.0673.1 11.121.000
Subestação Seccionadora de Tucuruí
Ampliação Subestação Lechuga e implantação de linha de
BNDES
13.2.0672.1 12.126.165
transmissão de Lechuga até Jorge Teixeira
Programa de Ampliação e Reforços (PAR) e Programa de
BNDES
13.2.1171.1 357.911.823
Investimento em Modernização de Interesse Sistêmico (PMIS).
Contrato de Mútuo para viabilizar 70% do Equit da IE Belo State Grid Brazil Contrato de
133.274.434
Monte Transmissora de Energia S.A
Holding S.A.
Mútuo
TOTAL
518.033.421
DIMENSÃO SOCIAL
I - Dimensão Social Interna
Gestão de Pessoas
A Eletrobras Eletronorte considera que o capital humano é determinante para cumprir sua Missão, alcançar
os resultados e fortalecer a Organização.
A constante preocupação com o capital humano está representada nos seus valores, que contemplam, dentre
outros, o fator “valorização e comprometimento das pessoas”.
A valorização e o comprometimento das pessoas consideram as seguintes intenções:
• Praticar os valores organizacionais;
• Trabalhar de forma alinhada aos objetivos estratégicos;
• Buscar o aprimoramento profissional;
• Reconhecer os melhores desempenhos.;
• Valorizar o autodesenvolvimento; e
• Respeitar a diversidade no ambiente de trabalho.
A Empresa adota a Política de Gestão de Pessoas da Eletrobras, que, por sua vez, está alinhada à
estratégia organizacional e à legislação brasileira, respeitando as diretrizes e convenções da Organização
Internacional do Trabalho - OIT. Aliada a esta premissa, a Eletrobras Eletronorte tem envidado esforços para
adequar seu quadro de pessoal aos novos desafios e, para tanto, adota diretrizes que orientam a busca por
desenvolvimento e valorização de pessoas.
Cabe acrescentar que a carreira e as ações relativas ao desempenho dos empregados estão pautados no
Plano de Carreira e Remuneração – PCR, comum a todas as Empresas Eletrobras.
Força de Trabalho
Empresa

No exercício, o lucro líquido passou de R$ 2.033,5 milhões em 2014 para R$ 101,7 milhões em 2015, ou seja, uma redução
de R$ 1.931,8 milhões, ou 95%. Essa variação decorreu, essencialmente, dos seguintes fatores anteriormente explicados:
(i) redução de R$ 466 milhões do resultado operacional; (ii) queda de R$ 711,7 milhões no resultado financeiro.
II - Composição do endividamento
a) Empréstimos e financiamentos contratados

Composição da Líquida - 2011 a 2015 (R$ milhões)
34,7%

4.768

5.870
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Em 31 de dezembro de 2015, a dívida líquida (dívida total menos caixa e equivalentes de caixa menos títulos
e valores mobiliários) da Companhia era de R$ 3.894 milhões, acréscimo de 34,7% em relação ao registrado
ao final de 2014. No que tange às rubricas “caixa e equivalentes de caixa” e “títulos e valores mobiliários”as
explicações para tal variação são as seguintes; (i) na rubrica caixa e equivalentes de caixa, houve redução
de 27% ou 94 milhões que foram utilizados pela Companhia nas atividades de investimento e financiamento
como aquisição de imobilizados e intangível bem como em aportes nas SPE's; (ii) na rubrica títulos e valores
mobiliários, houve redução de 29% ou 447 milhões, valor resgatado de aplicações de TVM para pagamento
de dividendos aos acionistas minoritários na totalidade de 100% e em 25% para Eletrobras totalizando 512
milhões. As variações no endividamento são explicadas a seguir.

Composição da Dívida Bruta - 2011 a 2015 (R$ milhões)
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A dívida bruta total consolidada, representada principalmente por empréstimos, financiamentos e debêntures, totalizava
R$ 5.209 milhões ao final de 2015, acréscimo de 9,72% comparativamente à posição de 31 de dezembro de 2014. Do
total da dívida no final do período, 12,8% estava denominada em moeda estrangeira (10,8% ao final de 2014).
O incremento no endividamento bruto da Companhia está relacionado principalmente à combinação dos seguintes
fatores ocorridos entre 2013 e 2014: (i) R$523,2 milhões referentes a novas captações de empréstimos em moeda
nacional; (ii) absorção do contrato de financiamento com BNDES relativo aos ativos da concessão nº 10/2009 no
montante de R$255,5 milhões; (iii) geração de R$ 737,7 milhões em encargos incorridos a serem pagos e variação
monetária e cambial; (vi) R$ 1.061,1 milhões em amortizações de empréstimos e financiamentos.

Ativos em Exercício
Ativos Cedidos (Dec. 4050/2001)
Ativos readmitidos (Lei 8878/94)
Licença sem Remuneração
Nº de Empregados no
Diretores Empregados
Subtotal
Início do Exercício
Cedidos à Empresa (Dec. 4050/2001)
Diretores não Empregados
Subtotal
Total Geral
Ativos em Exercício
Ativos Cedidos (Dec. 4050/2001)
Ativos readmitidos (Lei 8878/94)
Licença sem Remuneração
Nº de Empregados no
Diretores Empregados
Subtotal
Final do Exercício
Cedidos à Empresa (Dec. 4050/2001)
Diretores não Empregados
Subtotal
Total Geral
Nº de pessoas com deficiência
Nº de Demissões
Nº de Admissões
Nº de aposentadorias no Período
Relação entre o menor salário da Empresa e o salário mínimo
vigente

2013
3.387
153
198
17
2
3.757
29
3
32
3.789
3.039
146
196
13
0
3.394
24
5
29
3.423
301
13
71
66

2014
3.039
146
196
13
0
3394
24
5
29
3.423
2.989
157
194
14
1
3355
29
4
33
3.388
30
369
6
51

2015
2.989
154
193
16
1
3.353
29
4
33
3.386
2.974
160
197
12
2
3.345
31
3
34
3.379
45
16
6
94

3,91

3,85

3,87

R$
Salário médio
R$ 7.282,32
R$ 9.755,19
7.998,45
142
69
Taxa de Gravidade de Acidentes - TGA
602
1,682
0,51
Taxa de Frequência de Acidentes -TFA
1,782
Índice de Absenteísmo - IAD - Global
2,68
2,90
2,71
1
O processo de apuração do indicador de Aposentadoria passou por uma revisão no início de 2015.
2
O processo de apuração dos indicadores TGA e TFA passou por revisão em agosto de 2014, o que gerou
alterações nos resultados dos indicadores nos exercícios de 2011, 2012 e 2013.
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Educação e Desenvolvimento
Alinhado as orientações estratégicas, o processo de Educação Corporativa disponibiliza soluções educacionais,
propiciando o desenvolvimento dos empregados(as), aquisição e fortalecimento de competências, melhorando
processos e atendendo requisitos dos clientes.
A Educação Corporativa, promove a diversificação de modalidades em educação, destacando o treinamento
em serviço (TS), realizado nos postos de trabalho, bem como, a atuação de gestores(as) como líderes
educadores(as); a participação crescente de empregados(as) educadores(as) nos cursos técnico-operacionais
com instrutoria interna, tutoria e conteudista; a formação da liderança, mesclando ações educacionais à
distancia e presenciais; além de cursos à distância (WebTV) para o Autodesenvolvimento.
Considerando todas as ações educacionais (internas, externas e as em parceria com a Holding Eletrobras),
o processo de Educação Corporativa implementou 787 turmas de ações educacionais, que aperfeiçoaram e
qualificaram os(as) empregados(as) da Eletrobras Eletronorte.
As ações educacionais atingiram 59 horas de treinamento, em média por empregado(a), perfazendo um total
de 178.338,52 horas, com 8.747 participações para 2.546 profissionais treinados. O valor total investido foi de
R$ 3.694.303,22, com investimento médio por empregado de R$ 1.242,20.
Parâmetros
2013
2014
2015
Ações Educacionais
1.225
885
787
Pessoas Capacitadas
3.563
3.024
2.546
Participações
17.867
14.605
8.747
Horas Treinadas
176.125,49
144.318,00
178.338,52
Custo Total (R$)
2.746.184,02
3.914.180,50
3.694.303,22
OBS.: Foram considerados para as informações acima, empregados e requisitados. Para o cálculo
das horas de treinamento em média por empregado e do investimento médio por empregado, foram
considerados todos os empregados da Empresa e não apenas as pessoas capacitadas, ajustandose os cálculos a quantidade de empregados ausentes (férias ou licença médica) no período calculado.
Promoção da Diversidade e Igualdade de Oportunidades
A sustentabilidade dos negócios depende também do compromisso social com a promoção da equidade e da
diversidade. Por isto, a Eletrobras Eletronorte trabalha com o objetivo de gerar oportunidades iguais para todos.
A Empresa aderiu às Recomendações Sociais do Pacto Global da Organização das Nações Unidas – ONU
e assumiu o compromisso com a valorização da diversidade de forma explícita, incluindo no Código de Ética
os princípios da equidade, igualdade e respeito às diferenças.
Equidade de Gênero e Diversidade
O Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça é responsável por várias das iniciativas positivas que a
Eletronorte tem realizado em relação à sustentabilidade e à mudança da cultura organizacional, tendo sido
agraciado em 2015, pela quinta vez, com o Selo do Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça.
O Comitê de Gênero e Diversidade, responsável pelo Programa e idealizador e promotor da Política de
Equidade de Gênero e Diversidade da Eletrobras Eletronorte, comemorou neste ano seus 10 anos de
existência, apresentando como principais resultados diretos e indiretos:
• Valorização Equidade de Gênero e Raça para toda força de trabalho por meio das Campanhas de 16
Dias de Ativismo pelo fim da violência contra as mulheres e Semana da Mulher;
• Perfil de corpo funcional com identificação étnico-racial que consiste em um importante instrumento para
realização de diagnósticos do desempenho social e o desenvolvimento de campanhas educativas e
capacitações específicas no combate à discriminação étnico-racial;
• Ampliação do número de mulheres, negros(as) nos Programas de Estágio e Jovem Aprendiz. Desde
2006 a empresa implementa um conjunto de ações afirmativas que possibilitaram transformar o processo
de recrutamento e seleção mais isonômico e transparente.
• Utilização da linguagem e imagem inclusivas nas peças de comunicação e em comunicados oficiais;
• Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s adequados às características físicas das mulheres, além da
adequação das instalações físicas de vestiários e banheiros femininos nas plantas das Subestações e Usinas;
• Práticas de equidade de gênero na cadeia de fornecedores por meio da adoção da cláusula “Da
Equidade de Gênero” nos Editais de contratação de mão de obra terceirizada e divulgação dos
compromissos da Eletrobras Eletronorte com a equidade de gênero e raça as empresas fornecedoras
permitindo ampliação da contratação de mulheres terceirizadas em postos tradicionalmente masculinos,
tais como: motoristas, vigilância e construção civil, procedimento adotado nas Unidades Regionais;
• Inclusão da promoção da equidade de gênero e raça no Código de Conduta e Ética e Código de
Relacionamento com os Fornecedores.
O Comitê é precursor do “Ciclo de Encontros Regionais para o Fortalecimento da Equidade de Gênero e
Raça no Mundo do Trabalho”, que possibilita ampliar os debates sobre a temática com a força de trabalho e a
sociedade civil, além de troca de experiências de práticas exitosas entre as 09 (nove) empresas participantes:
Eletronorte, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios, Embrapa, Serviço Geológico do Brasil –
CPRM, Itaipu Binacional, Serpro e Petrobras.
Saúde
A Eletrobras Eletronorte, com foco na prevenção, atendendo requisitos legais e regulamentares, prioriza a
saúde e segurança de seus empregados e empregadas incentivando a participação de exames periódicos.
Anualmente, empregadas e empregados são submetidos e acompanhados nos exames periódicos
padronizados de acordo com idade, gênero e atividades exercidas. Em 2015, 93% dos exames foram
concluídos. A apresentação dos resultados aos empregados é feita por meio do “Cartão Saúde”, que monitora
cinco indicadores de qualidade de saúde (índice de massa corpórea, pressão arterial, colesterol, triglicerídeos
e glicose), comparando-os com seus respectivos valores de referência.
Segurança do Trabalho
Tipo de acidentes do trabalho/ Indicadores
2013
2014
2015
Nº Absoluto de Acidentes sem Afastamento
8
11
4
Nº Absoluto de Acidentes com Afastamento
14
27
3
Nº Total de Acidentes de Trabalho com Empregados
22
38
7
Índice Relativo Total de Empregados
0,006538 0,006882
93
403
404
Dias Perdidos/Pessoas1
Índice de Frequência
1,68
2,70
0,51
Índice de Avaliação Gravidade
14
68,0
69
Acidentes que Resultaram em Mutilação ou Outros Danos à Integridade
Física de Empregados e/ou de Prestadores de Serviço, com
0
0
0
Afastamento Permanente do Cargo (incluindo LER) (%)
0
Nº de óbitos
0
12
1
Dias/Homens perdidos foi substituído por Dias perdidos/Pessoas.
2
Óbito decorrente de um acidente de trajeto e computado no item “Número Absoluto de Acidentes com
Afastamento”.
Previdência Privada
A Previnorte – Fundação de Previdência Complementar é uma entidade fechada de previdência privada,

sem fins lucrativos, com o objetivo de instituir planos de benefícios complementares ou assemelhados aos
da Previdência Social, acessíveis aos empregados das empresas que patrocinam esses planos. Além da
Eletrobras Eletronorte, na qualidade de Patrocinador-Instituidor, são também patrocinadores da Previnorte a
Amazonas Energia S.A., a Boa Vista Energia S.A., a Eletroacre e a própria Previnorte.
Composição dos Recursos Garantidores da Previnorte dos Planos 01-A e 01-B em 31.12.2015
Alocação dos Recursos
Renda Fixa
Títulos Públicos
Crédito Privado
Fundos de Investimentos
Renda Variável
Fundos de Investimentos
Segmento Estruturado
Investimentos Imobiliários
Empréstimos e Financiamentos
Disponível
Outros Realizáveis
Total

Valor (R$)
2.171.745.459,68
410.076.878,00
579.192.460,04
1.182.476.121,64
82.916.780,37
82.916.780,37
72.851.208,26
67.725.739,87
97.682.486,62
319.291,67
187.586,58
2.493.428.553,05

%
87,09
16,45
23,22
47,42
3,33
3,33
2,92
2,72
3,92
0,01
0,01
100,00

DEMONSTRATIVO DE VALORES REPASSADOS PELO PATROCINADOR ELETRONORTE
Mês de
Contribuições Pagas pelo(s): Assistência Assistência
UTI
Referência Participantes Patrocinador
Médica1 Odontológica1 Móvel1
Janeiro
4.014.626,58
2.953.135,87
2.497,96
1.273,28
542,19
Fevereiro
4.003.169,02
2.941.260,09
3.297,22
1.731,66
542,19
Março
3.984.160,56
2.925.935,66
2.897,60
1.509,39
542,19
Abril
4.191.034,61
3.092.265,24
2.897,60
1.444,47
531,96
Maio
4.061.202,94
2.987.344,43
1.444,47
531,96
Junho
3.993.754,76
2.923.452,13
1.444,47
531,96
Julho
4.161.890,26
3.055.353,81
Agosto
4.096.934,47
3.001.528,85
- 1.063,92
Setembro
5.799.220,16
4.351.584,40
521,73
Outubro
4.469.747,15
3.285.990,52
511,50
Novembro
4.418.097,60
3.236.055,71
511,50
Dezembro * 4.459.846,16
3.260.740,83
511,50
13º (*)
4.407.111,34
3.271.244,49
Total
56.060.795,61 41.285.892,03 11.590,38
8.847,74 6.342,60
(*) Valores repassados em Janeiro/2016

Empréstimos
Total
Consignados2
2.395.766,56
9.367.842,44
2.688.963,87
9.638.964,05
2.686.221,68
9.601.267,08
2.757.270,02
10.045.443,90
2.412.090,95
9.462.614,75
2.451.144,38
9.370.327,70
2.462.289,16
9.679.533,23
2.391.715,79
9.491.243,03
2.192.023,51
12.343.349,80
2.342.777,78
10.099.026,95
2.464.402,57
10.119.067,38
2.590.997,16
10.312.095,65
7.678.355,83
29.835.663,43 127.209.131,79

Notas: (1) Valores descontados na folha de pagamento e repassados à Previnorte, relacionados aos dependentes dos
empregados da Eletronorte e que fazem parte do plano de saúde intermediado. (2) Valores descontados na folha de pagamento
e repassados à Previnorte, referentes às prestações de empréstimos concedidos aos seus participantes.
II - Dimensão Social Externa
Programas e Ações de Responsabilidade Social
O Plano Diretor de Responsabilidade Social Empresarial da Eletrobras Eletronorte, estruturado em cinco
eixos de projetos sociais inspirados nas políticas públicas, orienta os programas e ações de responsabilidade
social. Os eixos são divididos em estruturantes (Geração de Trabalho e Renda; Educação, Cultura e Esporte;
e Direitos Humanos e Cidadania) e dois transversais (Gênero e Diversidade; e Meio Ambiente).
Principais Programas e Projetos
Programa/Projeto

Objetivo/Beneficiários
Capacitar e preparar jovens entre 16 e 22 anos e que estão em situação de
vulnerabilidade social, facilitando sua inserção no mercado de trabalho, em
consonância com a política pública e legislação de preparação para o primeiro
Programa Jovem Aprendiz
emprego, esses jovens tem que ser oriundos de escola da rede publica de
ensino e ser de baixa renda que estejam cursando a 1 ano do ensino médio.
Lei 10.097 de 14 de dezembro 2000, decreto 5.598/2005.
Reformar e revitalizar a Praça dos Pioneiros, por meio da implantação do
Centro de Cultura e Geração de Renda de Pimenta Bueno / RO. A reforma/
revitalização consiste: melhorar as condições físicas da praça por meio de
Centro Social de Pimenta Bueno
obras de infraestrutura, equipara a praça com espaços comunitários de
lazer, instalar equipamentos e mobiliários. A população de Pimenta Bueno é
a beneficiária. São 15.000 habitantes. Obra concluída em fevereiro de 2015.
Recuperar e reinserir socialmente internos da Fazenda da Esperança,
localizada em Roraima, por meio da construção de uma panificadora, na qual
os dependentes químicos e alcoólatras serão capacitados, para em seguida,
Tornar a Esperança Visível
após o término do tratamento, serem inseridos ou reinseridos no mercado de
trabalho, cuja ação se dá em parceria com a Secretaria de Estado de Trabalho
e Assistência Social. São 108 beneficiários.
Democratizar o acesso à informação, cultura expressões artísticas nas
Cinema Itinerante na
comunidades atingidas pela barragem da Usina Hidrelétrica Samuel no estado
Comunidade - APREMARA
de Rondônia-RO. São 1160 beneficiários.
Promover qualificação, conscientização e geração de trabalho e renda nas
comunidades dos municípios de Peritoró, Matões do Norte e Miranda do
Projeto Linha Verde
Norte - Maranhão, por meio do manejo e produção sustentável de hortaliças
utilizando metodologia de Mandalas produtivas. 150 beneficiários. Projeto
implantado em 2012 e 2013 e em fase de acompanhamento das ações.
Programa Promoção do
Sensibilizar e conscientizar fornecedores e cadeia produtiva para promover a
Trabalho Decente e Erradicação assinatura e adesão ao Pacto Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo,
do Trabalho Escravo
em suas empresas. São 109 beneficiários.
Estimular, apoiar e fortalecer as ações voluntárias de seus colaboradores
(as) nas comunidades locais, tendo sido criados e instalados, em 2012,
nove Núcleos Regionais do Programa de Voluntariado em cada uma das
Voluntariado Empresarial
localidades da Eletrobras Eletronorte.
Foram realizadas : 03 (três) campanhas de arrecadação: roupas, brinquedos
e alimentos. Atendidas 07 (sete) entidades assistenciais.
Construção do prédio do Conservatório de Música de Imperatriz – MA, inicio
Projeto Social – Conservatório
das obras em Outubro/2015 com previsão de entrega da obra em Março/2016.
de Música de Imperatriz – MA
Previsão de inicio do Projeto Social 2º semestre de 2016
Desenvolver um conjunto de ações articuladas interna e externamente
Combate a Exploração Sexual voltadas para a prevenção, articulação e mobilização que permitam a
de Crianças e Adolescentes
intervenção corporativa para o enfrentamento da violência sexual contra
crianças e adolescentes, na empresa e nas suas comunidades de convivência.
Acolher, proporcionar a reintegração social e resgatar a autoestima de
mulheres e crianças em situação de violência doméstica e familiar no
Casa Abrigo - Energia para Vida
município de Tucuruí – PA, em um Centro de Abrigamento especialmente
criado para o projeto. São 200 beneficiários.

Ministério de
Minas e Energia
CNPJ Nº 00.357.038/0001-16
http://www.eletronorte.gov.br
Programa/Projeto

Objetivo/Beneficiários
Construir as instalações da Escola Polo, por meio do acordo de cooperação técnica
celebrado entre a Eletrobras Eletronorte e a Prefeitura Municipal de Candeias do
Jamari – RO, para proporcionar a qualificação de jovens e adultos das comunidades
do município. São 640 beneficiários.
Escola Polo
A Escola Polo foi concluída em dezembro de 2014 e a inauguração junto com a
comunidade foi realizada em 13 de fevereiro de 2015. O Termo de Encerramento da
Escola foi assinado pelos Diretores da Eletronorte e a Prefeitura de Candeias do Jamari
em 6 de novembro de 2015 e publicado no DO.
Permitir, por meio da implantação do Centro de Inclusão Digital – CID de Tucuruí – PA, a
inclusão digital à sociedade de baixa renda, possibilitando acesso às novas tecnologias,
Centro de Inclusão Digital de
ampliação das relações, acesso à internet, democratização de serviços, utilização de
Tucuruí
novas tecnologias em ações educativas, maior acesso ao conhecimento e incentivo à
pesquisa e possibilidade de troca de experiências com outras comunidades conectadas
à rede internet.
Promover a inclusão social e digital de 780 adultos e adolescentes do Barreiro e dos
Projeto Infocentro do Pará
bairros adjacentes, em situação de vulnerabilidade social, nos cursos de Informática
Básica e Avançada.
Promover a adaptação do espaço físico, visando seu uso social para o desenvolvimento
de ações que promovam geração de trabalho e renda, promoção da cidadania, saúde
e atividades socioesportivas, que são demandas da comunidade que reside nas
proximidades da instituição, buscando socializar e integrar os habitantes locais. O
Projeto Social APAE Cidadã
projeto é de grande importância para a cidade de Santarém por estar a APAE inserida
em uma área de alta vulnerabilidade social e devido ao agravamento da criminalidade.
Além da reforma do espaço físico, prevê ações direcionadas a esses acompanhantes,
na sua maioria mulheres que possam promover o resgate da cidadania. São 324
beneficiários. Em processo de encerramento.
Atender orientações do Ministério de Minas e Energia, atuando como coordenadora da
região elétrica norte no Programa Luz para Todos, composta pelos estados do Acre,
Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins,
Universalização de Energia
provendo a estrutura física e logística dos Comitês Gestores Estaduais.
Implantar o primeiro e segundo programa de obras na área de concessão da
Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA, atuando na condição de Agente executor
do programa Luz para Todos deste Estado.
Contribuir para o Plano de Desenvolvimento Sustentável da Microrregião do Entorno
da UHE Tucuruí – PDST, que compreende os 7 (sete) municípios do entorno do Lago
da UHE Tucuruí: Breu Branco, Goianésia do Pará, Itupiranga, Jacundá, Nova Ipixuna,
Novo Repartimento e Tucuruí. Os projetos abrangem programas compensatórios e
Plano de Inserção Regional da
potencializadores de desenvolvimento, bem como ações de melhorias de infraestrutura
UHE Tucuruí - PIRTUC
social e econômica e de fortalecimento das atividades produtivas da região com período
de 20 (vinte) anos para implementação, iniciado em 2002 e envolvendo recursos
financeiros no montante de R$ 200 milhões. Em 2015, foram realizados investimentos
no valor de R$ 4.544.815,00 neste Plano.
Desenvolver ações socioambientais a jusante de Tucuruí, em cinco municípios: Baião,
Mocajuba, Cametá, Limoeiro do Ajurú e Igarapé-Miri, beneficiando 237.728 pessoas.
Plano de Inserção Regional a
A implementação se estende por um período de 20 anos, a partir de 2004, e envolve
Jusante de Tucuruí - PIRJUS
um montante de recursos financeiros de R$160 milhões. Em 2015, foram realizados
investimentos no valor de R$ 5.309.073,00 na região de Jusante da UHE Tucuruí.
Fortalecer a capacidade institucional e da gestão das ações voltadas às populações
atingidas pelos empreendimentos. A Eletrobras Eletronorte estabeleceu um Projeto
de Cooperação Técnica entre a Agência Brasileira de Cooperação, órgão integrante
da estrutura do Ministério das Relações Exteriores, e o Instituto Interamericano de
Cooperação para a Agricultura (IICA), denominado PCT BRA/IICA/09/009, com
duração de 60 meses. Em 2014 o PCT foi aditivado em mais 24 meses. Em 2015,
foram utilizados R$ 450.275,61 em estudos técnicos voltados principalmente a
população indígena e gestão institucional conforme abaixo:
1) Consultoria de pessoa física para capacitação de técnicos da Eletrobrás
Eletronorte em métodos de monitoramento, resgate, afugentamento e soltura
Projeto de Cooperação Técnica
imediata de fauna;
BRA/IICA/09/009
2) Estudo Ambiental Simplificado ex-post do empreendimento Linha de Transmissão
500 KV Tucuruí-Marabá-Imperatriz-Presidente Dutra- São Luis - Componente
Indígena;
3) Publicação e construção processo pedagógico e metodológicos com vista a
elaboração de plano de ação de investimento sócio produtivo nas aldeias da
Terra Indígena Cana Brava/Guajajara com objetivo de subsidiar o termo de
compromisso a ser firmado com a Eletrobras Eletronorte;
4) Consultoria de pessoa física para capacitar técnicos da Eletrobrás Eletronorte em
educação ambiental e formação de líderes comunitários em agentes ambientais
nas comunidades que sofrem influencia direta da UHE Curuá Una e da LT Curuá
Una/Santarém.
VI Conferência Internacional de Direitos Humanos da OAB, Congresso Brasileiro
de Ornitologia, XXX Seminário Nacional de Grandes Barragens, 18º Congresso
Patrocínios Institucionais
Brasileiro de Comunicação Corporativa 2015, 15ª Conferência Anpei de Inovação
Tecnológica, 57º Congresso Brasileiro do Concreto, XXXIII SNPTEE, Encontro
Provedores Regionais em Rondônia, Campanha Outubro Rosa
Projeto Cultural Viva a Arte; Centro de Convivência Daniel Augusto Pereira Dias em
Patrocínios Culturais
Festivais de Dança, Edição do Livro do Círio – Fé, Cultura e Arte
VI Corrida e Caminhada do Engenheiro, XXXI Torneio Nacional de Ginástica
Patrocínios Esportivos
Artística da UEPA

As não-conformidades levantadas são inseridas no indicador IEGA - Índice de Eficiência da Gestão Ambiental
e tratadas com a elaboração de plano de ação.
Estudos Ambientais de Aproveitamentos Hidrelétricos
Encontra-se em andamento os Estudos de Impacto Ambiental dos seguintes aproveitamentos hidrelétricos:
Tabajara, São Luiz do Tapajós, Jatobá e Marabá. Esses estudos são necessários para obtenção das Licenças
Ambientais junto ao IBAMA e permitem que os aproveitamentos sejam submetidos a leilão público de geração.
Estudos Ambientais de Usinas Térmicas
A Eletrobras Eletronorte conduziu o processo de licenciamento ambiental das Usinas Térmicas Emergenciais:
Santarém (PA) e Araguaia (MT). As Licenças de Operação desses empreendimentos foram emitidas em junho
de 2015 e dezembro de 2015, respectivamente.
Programas Indígenas
A Empresa executa programas de apoio, em parceria com a Funai, nas Terras Indígenas Parakanã, Waimiri
Atroari, São Marcos e Krikati, desenvolvendo ações de compensação aos impactos ambientais e sociais
causados pelos empreendimentos.
O Programa Parakanã é uma ação indigenista desenvolvida com a comunidade Awaete Parakanã, habitantes
da Terra Indígena Parakanã, com 351.000 hectares, localizada na área de influência do reservatório da UHE
Tucuruí, bacia do rio Tocantins. A população atual é de 1086 pessoas, distribuídas em 15 aldeias. Em 2015,
o programa recebeu o repasse de R$ 7.122.717,23.
O Programa Waimiri Atroari é desenvolvido com a comunidade Waimiri Atroari, que habita a Terra Indígena
Waimiri Atroari, localizada em área de influência da UHE Balbina. Esta terra possui 2.585.611,96 hectares. A
população atual é de 1.839 habitantes, distribuídos em 40 aldeias. Em 2015, o programa recebeu o repasse
de R$ 8.912.949,84.
Mediante Termo de Compromisso, firmado com a Associação dos Povos Indígenas da Terra São Marcos
(APITSM), a Empresa desenvolve ações em decorrência da implantação da Linha de Transmissão 230
kV Boa Vista / Santa Elena, no estado de Roraima. Aproximadamente 6.500 pessoas das etnias Macuxi,
Taurepang e Wapixana, habitantes de 45 aldeias, fazem parte do Programa Indígena da Terra São Marcos
que possuí uma área de 654.110 ha. Em 2015, o programa recebeu um investimento de R$ 1.934.891,00. O
valor total do Termo de Compromisso, com vigência até 2017, é de R$ 8.000.000,00, atualizado anualmente
pelo IPCA.
O Povo Indígena Krikati, da Terra Krikati, localizada no estado do Maranhão firmou, em 2014, um Termo
de Compromisso com a Eletronorte no valor total de R$ 1.500.000,00, atualizados anualmente pelo IPCA.
O presente Termo de Compromisso foi firmado em decorrência da passagem de dois circuitos de Linha de
Transmissão 500 kv,com uma extensão de 35 km que cortam o território indígena. Atende aproximadamente
1000 habitantes distribuídos em 6 aldeias. Os recursos repassados em 2015 pela Eletrobras Eletronorte para
a Associação de Pais e Mestres Indígena Krikati foi de R$ 988.088,04.
A Eletronorte está elaborando o Plano de Gestão Ambiental Territorial Indígena (PGTA) a ser desenvolvido na
TI Trocará, com a comunidade indígena Assurini do Tocantins. A Terra Indígena Trocará, com 560 habitantes
(senso de 2013), demarcada em 1977, com 21.722 ha, está localizada no estado do Pará, no limite dos
municípios de Tucuruí e Baião, distante 18 km ao norte da cidade de Tucuruí, a jusante do barramento da
UHE Tucuruí, margeando o Rio Tocantins. Enquanto o PGTA não for consolidado, a Eletrobras Eletronorte
desenvolve ações de caráter emergenciais que em 2015 totalizou o repasse de R$ 1.026.618,76 de
investimento em saúde, alimentação e abastecimento de água potável.
Preservação do Patrimônio Cultural e Arqueológico
A Eletrobras Eletronorte, de acordo com as instruções normativas do Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional – Iphan no âmbito do Licenciamento Ambiental, visando a execução das ações relacionadas
à conservação dos bens arqueológicos e a preservação do patrimônio cultural atende as exigências e
detalhes técnicos definidos pelo Termo de Referência Específico (TR) aplicável ao empreendimento.
A Empresa promove o levantamento e o resgate dos sítios arqueológicos e culturais detectados nas áreas de
servidão administrativa das futuras Linhas de Transmissão para todos os processos de licenciamento ambiental.
Encontra-se em processo de negociação com algumas instituições responsáveis pela guarda e curadoria dos
acervos resgatados, para transferência de material arqueológico. A Empresa também desenvolve estudos
junto à comunidade acadêmica para a preservação do patrimônio cultural e arqueológico.
Estão em andamento as tratativas sobre os processos de curadoria dos acervos arqueológicos da LT 230 kV
Ji-Paraná / Pimenta Bueno / Vilhena e LTs do Acre e da UHE Samuel.
Estudos Ambientais de Linhas de Transmissão e subestações associadas
A Eletrobras Eletronorte conduz estudos de caracterização e análise socioambiental para avaliar possíveis
dificuldades no corredor de passagem de Linhas de Transmissão desenvolvendo Relatórios (R3), refletindo
em menores custos ambientais e prazos no processo de licenciamento do empreendimento, dando subsídio
aos leilões da ANEEL.
A Empresa atua na análise e gestão das variáveis ambientais, identificando possíveis impactos e atendendo
as exigências da legislação vigente, para futura implantação das Linhas de Transmissão, aplicando medidas
preventivas e mitigatórias.
A Empresa atua na análise e gestão das variáveis ambientais, identificando possíveis impactos e atendendo
as exigências da legislação vigente, para futura implantação das Subestações, aplicando medidas
preventivas e mitigatórias.
Encontra-se em andamento os projetos básico e executivo para obtenção das Licenças Ambientais em
atendimento ao objeto do leilão do Empreendimento: LT 230 kV Rio Branco I/Cruzeiro do Sul (Acre)
GESTÃO DA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO
Negócio Geração de Energia Elétrica
Fatos relevantes em 2015:
•

Intercâmbio Eletronorte / Itaipu Binacional– Em junho/2015, técnicos da Itaipu Binacional visitaram a
Sede da Eletronorte para intercâmbio de processos com a equipe de planejamento energético, e estiveram
também em Tucuruí para visita técnica à usina. O objetivo principal era a prática do benchmarking nos
subprocessos de planejamento energético de curto prazo da operação e hidrologia operacional. Em
novembro/2015, a Eletrobras Eletronorte exerceu a reciprocidade com a visita de um técnico à usina de
Itaipu. Em rápida comparação com a UHE Tucuruí, na visão dos colaboradores de ambas as empresas,
destacam-se algumas particularidades das duas maiores usinas brasileiras em operação: enquanto
Itaipu é operada de forma muito dinâmica, em função das características do rio Paraná e das restrições
operativas do acordo binacional, Tucuruí é referência em gestão visual, fruto dos ciclos de melhoria da
metodologia TPM.

•

USINA HIDRELÉTRICA DE SAMUEL – Entre meados de julho e início do mês de dezembro de 2015, a
UHE Samuel recebeu a revitalização dos sistemas de proteção, controle e supervisão em 3 (três) das suas
5 (cinco) unidades geradoras, bem como nos serviços auxiliares destas unidades. A revitalização nas 5
(cinco) máquinas e outros serviços são objeto do Contrato nº 4500082457, que deverá aportar ganho em
confiabilidade, disponibilidade, mantenabilidade e segurança dos equipamentos e pessoas, e melhoria no
desempenho global da usina em termos de controlabilidade e observabilidade.

•

USINA TERMELÉTRICA SANTARÉM - A UTE Santarém no período de 14 a 18 de abril foi submetida

DIMENSÃO AMBIENTAL
Avaliação e Registro de Aspectos e Impactos Ambientais
A Eletrobras Eletronorte elabora relatórios de caracterização e análise socioambiental de empreendimentos
em que a Empresa tem participação. Esses relatórios objetivam a caracterização dos meios físico, biótico,
socioeconômico e cultural, bem como a análise integrada para a identificação das áreas mais ou menos
sensíveis à implantação dos empreendimentos.
Nos empreendimentos em operação, a Gestão Ambiental, além de planejar e coordenar programas e projetos
ambientais, tem foco no atendimento às condicionantes das Licenças de Operação, exigências legais
ambientais e demais requisitos exigidos em empreendimentos certificados pela ISO 14.001.
É realizada também a gestão dos riscos ambientais significativos, diagnosticados e inseridos na Matriz de
Aspectos e Impactos Ambientais de cada empreendimento.
Tais Matrizes são parte do Sistema de Gestão Ambiental da empresa, sendo atualizadas periodicamente com
a realização de auditorias ambientais nos empreendimentos.
As auditorias ambientais servem como base para a avaliação da gestão ambiental da empresa, levantando
situações de não-conformidades que devem ser corrigidas.
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a testes operacionais de desempenho da Fase II, potência adicionada de 8.750 KW, correspondente
às UG 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, baseados nas grandezas elétricas e mecânicas onde foi atestada
a real capacidade de geração da UTE Santarém que tem a outorga de 24.6MW e potência efetiva de
18.75 MW, conectada na Barra de 138 kV da SE Tapajós da CELPA. Durante as 96 horas dos testes
operacionais, foram comprovadas a Potência Instalada, Potência Líquida e Consumo Específico, para
fins de cumprimento da Resolução ANEEL N° 583/2013, além do que está preconizado no Contrato Nº
4500082621, formalizado entre Eletrobras Eletronorte e a empresa SoEnergy - Sistemas Internacionais de
Energia SA. Os próximos passos são: encaminhamento do Relatório ao ONS e posterior envio a ANEEL
para homologação da UTE Santarém com a potência efetiva de 18,75MW.
•

•

UHE Curuá Una – No dia 28 de fevereiro de 2015, entrou em operação comercial a unidade 02 da
Usina Hidrelétrica Curuá-Una, em Santarém – PA. A unidade esteve fora de serviço desde 29 de abril
de 2014 por conta de um sinistro que comprometeu o gerador. O reparo da unidade geradora, além de
colocar novamente o equipamento em condições de operação, trouxe ganhos para a empresa, como a
mudança de classe de isolação do enrolamento estatórico e a realização pela primeira vez do ensaio
Voltage Endurance Test (VET) no Centro de Tecnologia da Eletronorte. A mudança da classe de isolação,
passando da classe B para F, traz mais confiabilidade ao equipamento que está em operação desde 1977,
pois permite que esse opere com temperatura mais elevada sofrendo menos degradação. Já a realização
do ensaio VET além de avaliar a durabilidade das bobinas estatóricas ainda capacitou a empresa,
através do Centro de Tecnologia em Belém-PA, a realizar esse ensaio para futuras demandas da própria
Eletronorte ou mesmo fornecê-lo a terceiros, constituindo economia ou até mesmo fonte de recursos, uma
vez que no mercado esse ensaio não custa menos de R$ 150.000,00.
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UHE BELO MONTE – Em 29.10.2015 foi celebrado entre Norte
Energia S.A. e Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – Eletrobras Eletronorte o Contrato PR-S007/2014 cujo objeto inclui entre outros a prestação pela Eletronorte dos serviços de engenharia de
manutenção e operação das instalações das UHE Belo Monte e Pimental, Subestação blindada de 500kV,
Subestação convencional de 230kV e sistema de transmissão associado. Este contrato tem vigência de
372 (trezentos e setenta e dois) meses a partir de sua assinatura, e prazo de execução de 360 (trezentos e
sessenta) meses, contados a partir da data de início da operação comercial da primeira unidade geradora
da UHE Belo Monte ou Pimental. Este contrato deverá trazer expressivo ganho em produtividade na
Eletronorte, porquanto não deverá haver contratação de pessoas, ou seja, a prestação destes serviços
será efetuada com empregados atualmente existentes nos quadros da empresa.

Entretanto, outros fatores afetaram positivamente o resultado do indicador PV:
• a partir de 01/09/2015 houve a incorporação da receita dos ativos da Eletrosul (Back to Back e SE
Coletora Porto Velho);
• por problemas operacionais do ONS, não foram efetuados os descontos da Parcela Variável – PV no mês
de dezembro/2015. Os descontos serão contabilizados na apuração de janeiro de 2016;
• em razão do ONS aguardar resposta a uma consulta feita à ANEEL, não houve descontos da Parcela
Variável – PV, referente aos ativos do Sistema de Corrente Contínua, os quais sofrerão os devidos
descontos em 2016.
2

O indicador operacional DISPL faz parte do Contrato de Metas do Desempenho Empresarial – CMDE,
assinado entre a Eletrobras Eletronorte e a holding Eletrobras, com meta anual estabelecida de 99,88%.
Este indicador é também acompanhado pelo Departamento de Coordenação e Governança das
Empresas Estatais (DEST), integrando o Plano de Metas para a Participação nos Lucros ou Resultados
(PLR), tendo sido definida a meta anual de 99,88%.
O bom desempenho do indicador DISPL obtido durante o ano de 2015 foi decorrente de ações de gestão e de
engenharia de operação e manutenção, as quais asseguraram a disponibilidade das Linhas de Transmissão.
Indicadores dos Sistemas Isolados
Indicador
Duração Equivalente de Interrupção – DREQ 1
Frequência Equivalente de Interrupção – FREQ 2
DISPL - Disponibilidade de Linha 3
1

2

A meta estabelecida no Contrato de Metas e Desempenho Empresarial - CMDE para 2015 foi de 4,0% e
o indicador apresentou resultado de 1,71% considerado satisfatório.
O desempenho obtido durante o ano de 2015 deve-se à implementação de técnicas preditivas que
asseguraram a disponibilidade dos ativos de Transmissão, bem como a consolidação da sistemática de
controle das contestações realizadas junto ao ONS.

Duração Equivalente de Interrupção em Suprimento - DREQ - demonstra o intervalo de tempo em horas
que as concessionárias dos sistemas isolados Amapá e Roraima ficaram sem o suprimento de energia elétrica
(consideradas as interrupções programadas e não programadas). Polaridade: Quanto menor melhor.

Desta forma, durante o ano de 2015, o indicador operacional DREQ não apresentou resultado satisfatório,
atingindo o valor de 4,92 h, em razão dos problemas energéticos vivenciados pelos sistemas Roraima e
Amapá
Frequência Equivalente de Interrupção em Suprimento - FREQ – traduz o número médio de interrupções
equivalentes à potência máxima do sistema que as concessionárias, dos sistemas Isolados Amapá e Roraima,
sofreram no período de apuração. Polaridade: Quanto menor melhor.

O sistema Roraima foi impactado principalmente em razão de 5 desligamentos devido a presença de
vegetação em trecho próximo à subestação de Santa Elena, na área de serra e reserva indígena São Marcos,
caracterizada como Área de Preservação Permanente – APP. O local é de difícil acesso e sem histórico
de ocasionar problemas para a disponibilidade da LT. Ocorreram também 4 desligamentos em função das
atividades de modernização do Transformador 230/69/13,8 kV -100 MVA da SE Boa Vista (BVTF6-03) e 2
desligamentos durante atividades de manutenção programada.
Por sua vez, o sistema Amapá foi impactado pela configuração provisória de interligação ao SIN, de
responsabilidade da distribuidora CEA, implicando em um atendimento radial às Subestações de Santa
Rita e Macapá II. Esta configuração não viabilizava recursos de controle de tensão suficientes para atender
os critérios operacionais mínimos necessários para o adequado atendimento às cargas das referidas
subestações.
Com a interligação plena do sistema Amapá ao SIN, a partir do dia 13.09.2015, o sistema passou a operar
com níveis de tensão satisfatórios em regime normal de operação, havendo também incremento nos níveis
de curto circuito em todas as barras do sistema (sistema mais forte), o que assegurará uma redução nas
ocorrências de desligamentos em cascata, ocasionadas pelos fenômenos citados anteriormente.

Negócio Transmissão de Energia Elétrica

Indicadores do Sistema Interligado

2015
4,92
8,43
99,94

O indicador operacional FREQ não faz parte do Contrato de Metas da Eletrobras Eletronorte. Entretanto,
este indicador é acompanhado internamente pela Diretoria de Operação, sendo que o seu desempenho foi
afetado, no decorrer de 2015, pelos desligamentos ocorridos nos sistemas Roraima e Amapá.

Em 18 de novembro de 2015, a Superintendência de Geração Hidráulica da Eletrobras Eletronorte recebeu,
em São Paulo, o Magna cum laude do Prêmio Nacional da Qualidade - PNQ, conferido às empresas que
mantiverem o patamar de excelência por dois ciclos consecutivos, sendo este um reconhecimento inédito
da Fundação Nacional da Qualidade – FNQ. A Superintendência de Geração Hidráulica vem evoluindo
e melhorando constantemente seu Sistema de Gestão, integrando conceitos e diretrizes do Modelo de
Excelência da Gestão MEG/FNQ com a Metodologia TPM e o Lean. Inovações que trouxeram uma escalada
de reconhecimentos dentro dos ciclos de premiação do PNQ, sendo Destaque nos Critérios Liderança e
Pessoas em 2009; Destaque nos Critérios Sociedade e Pessoas em 2010; Vencedora do Prêmio em 2011 e
2014; e Menção Magna cum laude em 2015.

Indicador
UND.
2012
2013
2014
2015
%
0,77
2,95
1,96
1,71
Parcela Variável – PV 1
%
99,92
99,88
99,93
99,91
DISPL - Disponibilidade de Linha 2
1
Parcela Variável – PV - refere-se ao percentual da Receita Anual Permitida – RAP, descontado por
indisponibilidade dos ativos de transmissão, pertencentes à Rede Básica. Polaridade: Quanto menor
melhor.

2014
2,52
4,80
99,92

Com a interligação plena do sistema Amapá ao SIN, a partir do dia 13.09.2015, o sistema passou a operar
com níveis de tensão satisfatórios em regime normal de operação, havendo também incremento nos níveis
de curto circuito em todas as barras do sistema (sistema mais forte), o que assegurará uma redução nas
ocorrências de desligamentos em cascata, ocasionadas pelos fenômenos citados anteriormente.

Reconhecimento oficial dos resultados do Negócio Geração de Energia Elétrica

Neste contexto, buscando uma atuação com maior eficiência e eficácia nos processos de operar e manter, a
Empresa adota a metodologia Manutenção Produtiva Total - TPM, sistema de gestão que identifica e elimina
as perdas existentes nos processos operacionais, maximizando a disponibilidade dos ativos.

2013
2,45
6,98
99,81

Por sua vez, o sistema Amapá foi impactado pela configuração provisória de interligação ao SIN, de
responsabilidade da distribuidora CEA, implicando em um atendimento radial às Subestações de Santa
Rita e Macapá II. Esta configuração não viabilizava recursos de controle de tensão suficientes para atender
os critérios operacionais mínimos necessários para o adequado atendimento às cargas das referidas
subestações.

Indicadores de Desempenho do Negócio Geração

O Sistema de Transmissão da Eletrobras Eletronorte, em função de suas peculiaridades, exige processos
e procedimentos diferenciados de manutenção e operação das instalações. Para tanto, em consonância
com as diretrizes empresarias, são implementadas ações contínuas de melhorias no macro processo
Operar e Manter, enfocando soluções logísticas inovadoras que irão refletir no desempenho operacional das
instalações.

2012
3,11
7,55
99,98

O sistema Roraima foi impactado principalmente em razão de 5 desligamentos devido a presença de
vegetação em trecho próximo à subestação de Santa Elena, na área de serra e reserva indígena São Marcos,
caracterizada como Área de Preservação Permanente – APP. O local é de difícil acesso e sem histórico
de ocasionar problemas para a disponibilidade da LT. Ocorreram também 4 desligamentos em função das
atividades de modernização do Transformador 230/69/13,8 kV - 100 MVA da SE Boa Vista (BVTF6-03) e
outros 2 desligamentos durante atividades de manutenção programada.

O negócio “Geração de Energia Elétrica” responde por mais de 80% da receita da Empresa, e é desenvolvido
por meio de três usinas hidrelétricas no sistema interligado (SIN), além de usinas hidrelétricas e termelétricas
no sistema isolado (SIS). A principal metodologia de gestão da operação e da manutenção das usinas,
utilizada como um diferencial competitivo da Empresa, é a Metodologia Produtiva Total – TPM, na qual nossas
unidades alcançaram os maiores graus de certificação disponíveis no mundo.

A Eletrobras Eletronorte adota para operar e manter as instalações de transmissão, sob a sua responsabilidade,
procedimentos normatizados internamente, em conformidade com o órgão regulador Agência Nacional de
Energia Elétrica - ANEEL e o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS.

UND
h
nº
%

O indicador operacional DREQ não faz parte do Contrato de Metas da Eletrobras Eletronorte. Entretanto,
este indicador é acompanhado internamente pela Diretoria de Operação, sendo que o seu desempenho foi
afetado, no decorrer de 2015, pelos desligamentos ocorridos nos sistemas Roraima e Amapá.

Resultados do Negócio Geração de Energia Elétrica

Indicador
UND.
2013
2014
2015
%
98,15
96,02
96,47
DISPG – Disponibilidade da Geração da Eletrobras Eletronorte 1
1
%
98,29
96,10
97,18
DISPG – Disponibilidade da Geração do Sistema Interligado
%
94,14
93,22
91,76
ID - Índice de Disponibilidade UHE Tucuruí 2
ID - Índice de Disponibilidade UHE Curuá Uma 2
%
96,24
93,28
92,90
2
%
96,56
96,98
97,29
ID - Índice de Disponibilidade UHE Samuel
1
%
92,87
92,92
60,43
DISPG – Disponibilidade da Geração da UTE Santana
%
8,16
9,05
INDISP – Índice de Indisponibilidade da Geração da UHE Coaracy Nunes 3
1
Disponibilidade da Geração - DISPG - Mede a proporção do tempo que as Unidades Geradoras de uma usina
ficaram disponíveis para a operação normal durante o ano. Polaridade: Quanto maior a disponibilidade, melhor é o
desempenho da usina.
2
Índice de Disponibilidade - ID - Mede a disponibilidade da função geração de uma usina, acumulada nos últimos
60 (sessenta) meses de operação. O cálculo avalia duas parcelas que podem compor o tempo de máquinas
indisponíveis, quais sejam, interrupções planejadas (Ex. manutenção) e interrupções forçadas (Ex. desligamentos por
quebras). Polaridade: Quanto maior a disponibilidade (ID), melhor é o desempenho da usina.
3
Índice de Indisponibilidade - INDISP - Mede a indisponibilidade da função geração de uma usina, acumulada
nos últimos 60 (sessenta) meses de operação. O cálculo avalia duas parcelas que podem compor o tempo de
máquinas indisponíveis, quais sejam, interrupções planejadas (Ex. manutenção) e interrupções forçadas (Ex.
desligamentos por quebras). Polaridade: Quanto menor a indisponibilidade (INDISP), melhor é o desempenho
da usina.

Disponibilidade de Linhas – DISPL - representa a disponibilidade das linhas de transmissão,
associadas ao Sistema Interligado Nacional – SIN e tem como objetivo avaliar o desempenho operacional
das linhas de transmissão, sendo definido como a probabilidade de que, em dado momento, uma linha
de transmissão, ou está operando satisfatoriamente, ou pronto para ser colocado em operação, se for
solicitado. Polaridade: Quanto maior melhor

3

Desta forma, durante o ano de 2015, o indicador operacional FREQ não apresentou resultado satisfatório,
atingindo o valor de 8,43, em razão dos problemas energéticos vivenciados pelos sistemas Roraima e Amapá.
Disponibilidade Operacional de Linhas - DISP-L – representa a Disponibilidade de linhas de transmissão,
associadas aos Sistemas Isolados do Amapá e Roraima. Polaridade: Quanto maior melhor.
O indicador operacional DISPL Sistema Isolado não faz parte do Contrato de Metas da Eletrobras Eletronorte.
Entretanto, este indicador é acompanhado internamente pela Diretoria de Operação. Para o ano de 2015, o
indicador DISP-L apresentou resultado satisfatório de 99,94%.

COMERCIALIZAÇÃO E CLIENTES
Comercialização dos Negócios Geração e Transmissão
A gestão da comercialização na Eletrobras Eletronorte abrange os segmentos de geração e transmissão.
O segmento geração contempla Contratos nos Ambientes Regulado e Livre (Sistema Interligado), Cotas
de Garantia Física e Contratos de Suprimento (Sistema Isolado). O segmento transmissão compreende a
prestação de serviços ao Operador Nacional do Sistema – ONS (Contratos CPST e CCT).
O resultado consolidado desta gestão é apresentado na tabela a seguir:
(* ) Receita dos Negócios Geração e Transmissão (em R$ bilhões)
Negócios
2011
2012
2013
2014
Geração (***)
3,614
3,995
4,592
4,330
Crescimento (%)
10,62%
10,54%
14,94%
-5,71%
Transmissão (CPST e CCT)
0,966
1,019
0,301
0,628
Crescimento (%)
9,40%
5,49%
-70,46%
108,64%
Receita G&T
4,580
5,014
4,893
4,958
Crescimento (%)
10,36%
9,48%
-2,41%
1,33%
Fonte: Sinopse de faturamento – PCE
(*) 2011 a 2015 - após ajuste contábil – FCO

2015
4,069
-6,03%
0,772
22,93%
4,841
-2,36%
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A receita G&T reduziu 2,36% em relação a 2014, decorrente principalmente dos Encargos de Uso da Rede
Elétrica e pela compra de energia elétrica na CCEE.
A participação dos negócios geração e transmissão na receita é demonstrada no gráfico abaixo:

O índice global de satisfação dos clientes externos da transmissão- ISCE, medido no primeiro trimestre
de 2015, foi de 92,7%, superando a meta estabelecida para o ciclo, que é 87%. Com este resultado, o
cliente mais uma vez demonstra a sua satisfação quanto aos produtos fornecidos e serviços prestados
pela Eletrobras Eletronorte. O ISCE Ciclo 2015 será aferido no primeiro trimestre de 2016.
Os principais clientes externos da Eletrobras Eletronorte para o produto energia elétrica são: Concessionárias
Estaduais de Energia Elétrica e Consumidores Industriais: Celpa, Energisa Tocantins(antiga Celtins),
Eletrobras Distribuição Rondônia, Eletrobras Distribuição Acre, Eletrobras Distribuição Roraima, Cemar, CEA,
Energisa Mato Grosso(antiga CEMAT), Albras, Alunorte, Companhia Vale do Rio Doce–MA, Companhia Vale
do Rio Doce–PA, Dow Corning, Investco, Alumar, Hidro Mineração Paragominas e Operador Nacional do
Sistema Elétrico -ONS.
O relacionamento com os clientes se dá por meio de reuniões periódicas, videoconferências, intercâmbios
técnicos, teleconferência e linha direta 24 horas (hot line), via Centros de Operação Regionais.
Em 2015, não foram registradas reclamações formais de clientes. A Eletrobras Eletronorte estabelece, no
plano de ação que trata as reclamações, os prazos para solucionar os problemas, que podem variar de
acordo com a sua complexidade, conforme estabelecido no procedimento documentado PD 8.3.01 – Produto
não conforme. Na tabela abaixo, é mostrada a evolução das reclamações formais dos clientes externos da
transmissão de energia elétrica, nos últimos 03 anos.

Avaliação de Clientes (Foco Comercial)
A pesquisa de satisfação das Empresas Eletrobras para o biênio 2016/2017 será realizada até abril/2016.
Com isso, o resultado da pesquisa referente ao biênio 2014/2015 ainda está vigente, conforme
informações a seguir:
Em março de 2014, a Eletrobras/Eletronorte, por meio da Coordenação de Comercialização de Energia,
compatibilizou a Pesquisa Integrada de Satisfação dos Clientes dos Negócios Geração e Transmissão,
com foco comercial, realizada em 2013 para que fosse utilizado o mesmo método tornando possível criar
uma série histórica. Neste sentido, a Eletrobras utilizou a pesquisa da Eletronorte como piloto para realizar
a pesquisa das Empresas do grupo e por isso a Eletronorte apenas enviou as informações pertinentes.
A Pesquisa de Satisfação das Empresas Eletrobrás foi realizada entre fevereiro e maio de 2014.
O estudo contemplou clientes do negócio geração (Consumidores Livres/Potencialmente Livres,
Comercializadoras e Distribuidoras) e clientes do negócio transmissão (Usuários dos Serviços de
Transmissão - Conectados: Distribuidoras, Consumidores Livres/Potencialmente Livres, Geradoras e
Importadores).
As dimensões atendimento, comercial, gestão dos contratos de comercialização de energia, medição
para faturamento, gestão dos contratos de transmissão e imagem foram avaliadas por meio de atributos
de valor.
Para a consolidação da pesquisa foi utilizada a metodologia Janela do Cliente (Customer Window). Este
método permite medir o grau de satisfação dos clientes da comercialização dos negócios geração e
transmissão, com base nas suas percepções sobre os atributos de valor e relacioná-la com o grau de
importância dada pelo cliente. A técnica “Janela do Cliente” é formada por dois eixos que se cruzam: o
eixo vertical mede a importância e o eixo horizontal a satisfação, dando origem, dessa forma, a quatro
quadrantes em que são distribuídos os atributos conforme a avaliação média de cada um deles: A - Força
Competitiva - cliente valoriza e recebe; B- Superioridade Irrelevante – cliente não valoriza, mas recebe; CRelativa Indiferença – cliente não valoriza e não recebe; D- Vulnerabilidade – cliente valoriza e não recebe.
A periodicidade de aplicação da pesquisa pela Eletrobrás é bienal (2014/2015) e um plano de ação deve
ser executado com a finalidade de melhorar a percepção dos clientes em relação aos atributos de valor
identificados principalmente no quadrante D-Vulnerabilidade que deverão ter priorização imediata.
O índice global de satisfação e de importância dos clientes dos Negócios Geração e Transmissão da
Eletrobras Eletronorte, com foco comercial, foi de 88,39% e de 93,31% respectivamente, superior a meta
corporativa estabelecida de 87%, conforme detalhamento a seguir por tipo de cliente e negócio:
Cliente / Negócio

Satisfação (%) Importância (%)

Comercializadoras / Geração

82,71

94,28

Consumidores Livres e Potencialmente Livres / Geração

92,41

94,28

Distribuidoras / Geração

86,33

91,01

Usuários dos Serviços de Transmissão – Conectados / Transmissão

92,09

93,69

Satisfação Global

88,39

93,31

Número de reclamações por centro
OEOR-RO
OEOR-AP
OEON
OTTE
OEOS
OEOR-TM (Maranhão)
OEOR-MT
OEOR-AC
OTRT
Total

2013
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1

2014
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1

2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GESTÃO DA EXPANSÃO
Do total de recursos alocados para investimentos corporativos e em parcerias no ciclo de 2015, a Empresa
realizou cerca de R$ 1.408.996.163 bilhões de reais, executando com empenho o processo de expansão dos
negócios de geração e de transmissão.
Os investimentos em projetos corporativos representaram cerca de 35% do total de recursos executados,
valor este aquém das metas planejadas. O desvio verificado na execução ocorre em função principalmente
de atraso na emissão de Licença Ambiental, licitações desertas, baixo desempenho das contratadas em
relação à execução contratual e obras que aguardam autorização da Agência Reguladora, em geral ligadas
a requisitos socioambientais.
Os investimentos em projetos em parcerias (SPE) por meio de inversões financeiras, representaram 65% do
esforço realizado para expansão dos negócios.
Empreendimentos Próprios
Objetivos e metas institucionais programáticas
Empreendimentos de Geração Corporativa (Própria)
A Eletrobras Eletronorte solicitou a Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel a aprovação do Projeto
Básico para dois empreendimentos de geração:
a) Implantação da 2ª casa de força da UHE Coaracy Nunes, no estado do Amapá,
b) Implantação da 4ª unidade geradora da UHE Curuá-Una, no estado do Pará.
Na UHE Coaracy Nunes, a Empresa solicitou a retirada do Projeto Básico da Aneel, após a publicação da
Lei 12.783 de 11.01.2013, que impactou consideravelmente as premissas consideradas na elaboração do
Projeto. Face ao novo marco regulatório, a Aneel, em 21.01.2013, por meio do Ofício n.º 077/2013-SGH/
Aneel, devolveu o Projeto Básico da ampliação da UHE Coaracy Nunes para reavaliação.
Diante o posicionamento da ANEEL manifestando que a aprovação do projeto básico não implica na
obrigatoriedade de execução do empreendimento, a Eletronorte está promovendo a atualização da série
de vazões hidrológicas e no inicio do mês de fevereiro de 2016 deverá encaminhar o projeto básico da
ampliação da UHE Coaracy Nunes para aprovação da ANEEL.

O índice de satisfação e de importância respectivo dos clientes do Negócio Geração foi de 87,15% e
93,19% e do Negócio Transmissão foi de 92,09% e de 93,69%.

O Projeto Básico para a implantação da 4ª unidade da UHE Curuá-Una foi entregue àquela agencia
reguladora em 24.07.2014, por meio do Despacho n.º 2.841.

Avaliação da Satisfação dos Clientes Externos da Transmissão

Anuência da ANEEL quanto ao aproveitamento ótimo da Usina (4ª Unidade Geradora de 12,5 MW) ocorreu
por meio da Nota Técnica n° 482/2015-SCG/ANEEL de 02.07.2015, Processo n° 48500.002688/2005-17.

Em 2015, realizou-se o 14º ciclo consecutivo de aplicação da Pesquisa de Satisfação dos Clientes
Externos da Transmissão, para medir o índice de satisfação dos clientes externos, conhecer as suas
expectativas, novas oportunidades de negócios, inclusive parcerias, além de identificar os pontos fortes, as
oportunidades de melhorias, apontadas por cada cliente, e a percepção da imagem da Eletrobras Eletronorte.
A medição da satisfação é feita anualmente, aplicando questionário estruturado por categoria de clientes,
junto aos funcionários e gerentes das áreas técnico-operacionais das empresas. A consolidação dos
resultados e a elaboração do relatório final são realizadas por técnicos independentes, sendo analisadas
e validadas por técnicos da Eletrobras Eletronorte, responsáveis pelo processo.
Após essa validação, o relatório final é disseminado para a Alta Direção da Empresa, gerentes dos
Centros de Operação e outras Unidades que têm interface com as providências a serem tomadas. Os
resultados dessa pesquisa são utilizados para o aperfeiçoamento dos processos atuais, propiciando
ações de melhoria em produtos e serviços ofertados.

As Especificações Técnicas relativas ao fornecimento eletromecânico da usina foram revisadas para
adequação à modernização da UHE Curuá-Una a fim de subsidiar o futuro processo de contratação.
Encontra-se em fase final a elaboração dos documentos do processo de licitação para contratação das
obras, fornecimentos e serviços referentes à implantação da quarta unidade Geradora da UHE Curuá-Una
com previsão de conclusão em 29 de fevereiro de 2016. Finalização do processo licitatório prevista para
agosto de 2016.
Estas ampliações adicionarão 235,5 MW de potência de geração nas usinas já existentes (220 MW em
Coaracy Nunes e 12,5 MW em Curuá-Una), que além de caracterizar como um importante suprimento de
energia elétrica, contribuirá com o desenvolvimento sustentável do País, por meio da integração ao sistema
interligado nacional – SIN.
Transmissão Corporativa (Própria)

realizadas é verificada em conjunto com os Centros de Operação e Empresas Clientes, em reuniões,

Os investimentos realizados nesta ação adicionaram ao SIN 1628 MVA de capacidade de transformação,
143,12 Mvar de compensação reativa às subestações existentes e 30,33 km de extensão de linha de
transmissão. Não houve acréscimo na compensação reativa às subestações existentes.

contato telefônico ou e-mail.

Na tabela a seguir são apresentadas as Funções de Transmissão e Empreendimentos energizados em 2015:

Durante 2015, foram cadastradas 139 ações voltadas à melhoria da satisfação dos clientes externos,
sendo constatado um percentual de realização de 94%. A eficácia das ações preventivas e corretivas
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Energizações Ocorridas em 2015
Autoriza-ção
Data ANEEL
ANEEL

Data
Eletronorte

Prazo ANEEL
(meses)

Prazo
Eletronorte
(meses)

SE TUCURUÍ - ETAPAS AT2 500/230/13,8 kV 3x150MVA E SUBSTITUIÇÃO TR1 - SB.42228
Funções de Transmissão Energizadas:
AT2 - TL ONS 042/P/2/2015 (09/02/2015) e TL ONS 404/D/7/2015 (03/07/2015)
TR2 - TL ONS 043/P/2/2015 (09/02/2015) e TL ONS 153/D/3/2015 (27/02/2015)
IB 230kV - 09/02/2015 - TL ONS 044/P/2/2015
IB 500kV - 23/02/2015 - TL ONS 045/P/2/2015
EL 230kV p/ Dow Corning - 24/05/2015 - TLDS ONS 564/D/8/2015
EL 230kV p/ SE Altamira e Remanejamento da LT Tucuruí/Altamira - 02/07/2015 - TL ONS
405/D/7/2015
(**) (***)

20/12/2011

20/06/2014

Conclusão
parcial

30

-

-

Conclusão parcial

7.154.922,69

LT JORGE TEIXEIRA - LECHUGA - 230 KV - C3 - LEILÃO ANEEL 002/2012 - LOTE C LT.34701
SE JORGE TEIXEIRA - VÃO 230 KV PARA SE LECHUGA C3 - LEILÃO ANEEL 002/2012 LOTE C - SB.44502
SE LECHUGA - VÃO 230 KV PARA SE JORGE TEIXEIRA C3 E 03 AUTOTRAFOS 3F
230/138/13,8 kV 150 MVA CADA - LEILÃO ANEEL 002/2012 - LOTE C - SB.44902

07/05/2012

07/01/2014

01/04/2015

20

35

15,0

9.582.246,58

7.080.000,00

LT 230kV UTINGA/SANTA MARIA - Realocação na SE Utinga para a nova Entrada de Linha SB.42514.

15/03/2012

15/01/2015

24/04/2015

34

37,5

3,5

9.970,78

25.273,16

SE UTINGA - EL 230 kV p/ SE Castanhal Miramar - C1 e C2 - SB.42514
Funções de Transmissão Energizadas:
EL 230KV P/ CASTANHAL - 24/04/2015 - TL ONS 269/D/5/2015
(**)

15/03/2012

15/01/2015

Conclusão
parcial

34

-

-

Conclusão parcial

443.627,15

SE BOA VISTA - TR3 230/69/13,8kV - 100MVA - SB.56214 (*****)

10/06/2015

A definir

05/07/2015

-

-

-

-

-

SE ARIQUEMES - ADEQUAÇÃO DE BARRAMENTO 69 kV - SB.48310 (**)

09/05/2012

09/05/2014

08/04/2015

24

35

11,0

3.654,46

2.951,78

Empreendimento

Resultado (meses RAP não recebida
RAP acrescentada (R$) (*)
de atraso)
estimada (R$)

SE PIMENTA BUENO - ADEQUAÇÃO DE BARRAMENTO 138 kV SB.57507 (**)

09/05/2012

09/05/2014

08/04/2015

24

35

11,0

43.601,67

35.217,97

SE RURÓPOLIS - Etapa AT3 230/138kV 100MVA, BD4, PÁTIO 138kV - SB.55503
Funções de Transmissão Energizadas:
AT3 - TL ONS 151/P/7/2015 (13/07/2015 ) e TL ONS 557/D/11/2015 (23/10/2015)
MG - 13/07/2015 - TL ONS 432/D/7/2015
IB 230kV - 13/07/2015 - TL ONS 432/D/7/2015
IB 138kV - 22/10/2015 (****)
EL 138kV Itaiuba C1 - 22/10/2015 (****)
EL 138kV Itaiuba C2 - 22/10/2015 (****)
(**)

15/03/2012

15/07/2014

Conclusão
parcial

28

-

-

Conclusão parcial

1.506.886,43

SE BOA VISTA - Adequação TR1/TR2 aos Procedimentos de Rede - SB.56214.
Funções de Transmissão Energizadas:
MG - 05/07/2015
TR2 - 01/12/2015
(**)

24/07/2012

04/05/2015

Conclusão
parcial

33,5

-

-

Conclusão parcial

-

SE PORTO FRANCO - AT3 230/138/13,8 kV 100MVA - SB.51314

15/03/2012

15/03/2014

16/07/2015

24

40

16,0

1.937.425,31

1.326.754,67

SE NOVA MUTUM PARANÁ - Transferência do TR 3F 230/69 kV 30 MVA da SE Jaru para a
SE Nova Mutum Paraná - SB.45901 (**)

20/05/2014

20/11/2014

01/08/2015

6

14,5

8,5

-

-

LT JORGE TEIXEIRA-LECHUGA - Operação em 138kV - LT.34702

13/02/2015

13/08/2015

05/10/2015

6

8

2,0

-

-

SE JARU - TR2 3F 230/69 kV 30 MVA, AMPLIAÇÃO DOS SETORES DE 230 kV e 69 kV SB.55006
Funções de Transmissão Energizadas:
TR2 - 14/09/2015 - TL ONS 495/D/9/2015
MG - 14/09/2015 - TL ONS 496/D/9/2015
LT 230 kV ARIQUEMES/JARU - 14/09/2015 - TL ONS 497/D/9/2015
LT 230 kV JARU/JI-PARANÁ - 14/09/2015 - TL ONS 498/D/9/2015

20/12/2011

20/11/2013

Conclusão
parcial

23

-

-

Conclusão parcial

1.962.411,28

SE JI-PARANÁ - TR3 230/69 kV 60 MVA; TR1 e TR2 existentes - SB.48412 (**)
Funções de Transmissão Energizadas:
TF3 - 14/12/2015 - TL ONS 016/P/1/2016
TF2 - 03/11/2015 - TL ONS 243/P/11/2015
RB - 03/11/2015 - TL ONS 244/P/11/2015

03/09/2010

03/05/2013

Conclusão
parcial

32

-

-

Conclusão parcial

267.927,44

SE RONDONÓPOLIS - AT4 3F 230/138 kV 100 MVA, Reator de Barra 230 kV 30 MVAr e
conexões - SB.44221 (**)
Funções de Transmissão Energizadas:
RT - 28/09/2015 - TL ONS 209/P/10/2015

07/02/2014

07/02/2016

Conclusão
parcial

24

-

-

Conclusão parcial

331.209,50

SE RONDONÓPOLIS - AT4 3F 230/138 kV 100 MVA, Reator de Barra 230 kV 30 MVAr e
conexões - SB.44221 (**)
Funções de Transmissão Energizadas:
RT - 28/09/2015 - TL ONS 209/P/10/2015

07/02/2014

07/02/2016

Conclusão
parcial

24

-

-

Conclusão parcial

331.209,50

SE MIRANDA II: Adequação dos barramentos 230 kV BPT para Barra Dupla Quatro Chaves.
SB: 52517

03/09/2010

03/07/2013

16/11/2015

34

62,5

28,5

3.017.365,84

1.208.933,62

SE RONDONÓPOLIS - AT3 3F 230/138 kV 100 MVA e conexões - SB.46220

20/12/2011

20/12/2013

23/11/2015

24

47

23,0

2.674.176,09

1.310.166,81

SE VILA DO CONDE - ETAPA INSTALAÇÃO DO TR7 E TR8 230/69/13,8 KV 200 MVA EM
SUBSTITUIÇÃO AOS 4 TR'S 230/69/13,8 KV 33,3 MVA CADA EXISTENTES E NOVO PÁTIO
69 kV - SB.42318
Funções de Transmissão Energizadas:
TR7 - 01/12/2015 - TL ONS 272/P/12/2015
TR8 - 01/12/2015 - TL ONS 273/P/12/2015
IB 69kV - 30/11/2015 (****)
IB 230 kV - TR7 - 30/11/2015 (****)
EL 69kV C1 - 04/12/2015 (****)
EL 69kV C2 - 30/11/2015 (****)
IB 230kV - TR8 - 20/12/2015 (****)
MG - 26/12/2015 (****)
(**)

30/04/2013

30/12/2015

Conclusão
parcial

32

-

-

Conclusão parcial

3.378.457,81

Total (R$)

Total (R$)

(*) Valores de RAP que constam no ato legal, sem considerar reajustes, exceto onde indicado.
(**) Empreendimento não computado nas médias relacionadas a prazo por ainda existirem obras do empreendimento em andamento ou por
ter tido estratégia de gestão diferenciada.
(***) Utilizados os valores de RAP da Resolução Homologatória N° 1.918/2015 para realizar os cálculo deste empreendimento.
(****) Pendente emissão dos Termos de Liberação pelo ONS.
(*****)Enviado Recurso Administrativo por meio da Carta PRI 109/2015 de 01/06/2015, ratificando a solicitação da Carta PRI 206/2014 e
solicitando que não seja revogado o inciso da Resolução Nº 3587/2012.

Média

Na tabela a seguir são apresentados a Receita Anual Permitida – RAP e o Investimento Total referentes aos empreendimentos cuja implantação foi totalmente concluída em 2015 e aqueles que foram parcialmente concluídos,
ou seja, os que tiveram algumas de suas Funções de Transmissão finalizadas em 2015 e que se encontram em operação comercial:

Ministério de
Minas e Energia
CNPJ Nº 00.357.038/0001-16
http://www.eletronorte.gov.br

333.824,03

25.273,16

SE UTINGA - EL 230 kV p/ SE Castanhal Miramar - C1 e C2 - SB.42514
Funções de Transmissão em Operação Comercial:
EL 230KV P/ CASTANHAL - 24/04/2015 - TL ONS 269/D/5/2015

5.859.710,59

443.627,15

SE ARIQUEMES - ADEQUAÇÃO DE BARRAMENTO 69 kV - SB.48310
(*****)

1.669,22

2.951,78

SE PIMENTA BUENO - ADEQUAÇÃO DE BARRAMENTO 138 kV SB.57507
(*****)

4.380,85

35.217,97

SE RURÓPOLIS - Etapa AT3 230/138kV 100MVA, BD4, PÁTIO 138kV SB.55503
Funções de Transmissão em Operação Comercial:
AT3 - TL ONS 151/P/7/2015 (13/07/2015 ) e TL ONS 557/D/11/2015
(23/10/2015)
MG - 13/07/2015 - TL ONS 432/D/7/2015
IB 230kV - 13/07/2015 - TL ONS 432/D/7/2015

15.462.535,05

SE PORTO FRANCO - AT3 230/138/13,8 kV 100MVA - SB.51314

13.403.192,45

AMAZONAS

Item

28/02/2015

1

SE MIRANDA II: Adequação dos
Barramentos de 230 kV BPT para
Barra Dupla 4 chaves – SB.52517

03/07/2013

30/04/2015

2

SE PORTO FRANCO - AT3
230/138/13,8 kV 100MVA –
SB.51314

15/03/2014

1

SE RONDONÓPOLIS - AT3 3F
230/138 kV 100 MVA e conexões OEE: 246220.

03/02/2017

2

SE RONDONÓPOLIS - AT4 3F
230/138 kV 100 MVA e conexões SB.46221

20/12/2013

01/10/2015

24/01/2016

4,0

1

LT UTINGA/MIRAMAR - CD:
Adequação para operar em 230 kV
- LT.13101

15/01/2015

30/04/2015

17/01/2016

8,5

2

SE ALTAMIRA - Etapa BD4 230 KV
e Pátio 69 KV (BPT) - SB.53411

15/11/2014

13/04/2015

15/04/2016

12,0

15/01/2015

30/04/2015

17/01/2016

8,5

09/12/2013

30/04/2015

17/01/2016

8,5

09/12/2014

30/04/2015

17/01/2016

8,5

15/07/2014

30/06/2015

13/05/2016

10,5

01/08/2013

30/06/2015

30/06/2016

12,0

20/06/2014

30/04/2015

14/02/2016

9,5

15/01/2015

30/04/2015

17/01/2016

8,5

15/01/2015

Empreendimento
em operação
05/04/2015
comercial desde
24/04/2015

0,5

30/07/2015

31/01/2016

6,0

20/03/2015

26/02/2016

11,5

4

22.440.850,39

SE JI-PARANÁ - TR3 230/69 kV 60 MVA; TR1 e TR2 existentes - SB.48412
(**)
Funções de Transmissão em Operação Comercial:
TF3 - 14/12/2015 - TL ONS 016/P/1/2016
TF2 - 03/11/2015 - TL ONS 243/P/11/2015
RB - 03/11/2015 - TL ONS 244/P/11/2015

3.032.507,43

1.962.411,28

5

6
7

8

SE RONDONÓPOLIS - AT4 3F 230/138 kV 100 MVA, Reator de Barra 230
kV 30 MVAr e conexões - SB.44221 (**)
Funções de Transmissão em Operação Comercial:
RT - 28/09/2015 - TL ONS 209/P/10/2015

2.715.194,69

SE RONDONÓPOLIS - AT3 3F 230/138 kV 100 MVA e conexões - SB.46220

13.791.476,81

267.927,44

331.209,50

SE MIRANDA II: Adequação dos barramentos 230 kV BPT para Barra Dupla
Quatro Chaves. SB: 52517

14.077.423,44

1.208.933,62

236.599.741,23

26.034.740,30

10

LT 230kV UTINGA/SANTA MARIA
- Realocação na SE Utinga para a
nova Entrada de Linha - SB.42514

3.378.457,81

(*) Investimento considerado como a razão entre a RAP autorizada para os módulos energizados e a RAP total autorizada
para o empreendimento multiplicado pelo investimento total do projeto.
(**) Valores de RAP que constam no ato legal, sem considerar reajustes, exceto onde indicado.
(***) Utilizados os valores de RAP da Resolução Homologatória N° 1.918/2015 para realizar os cálculos
deste empreendimento.
(****) Empreendimento é uma regularização junto à ANEEL.
Observação 1: Embora o empreendimento "SE BOA VISTA - Adequação TR1/TR2 aos Procedimentos de Rede SB.56214" tenha obras já energizadas, não foi solicitado Termo de Liberação pois, conforme orientação do ONS, toda SE
Boa Vista deve estar adequada ao novo arranjo para que seja solicitado o Termo de Liberação.
Observação 2: Os empreendimentos a seguir não foram considerados por não possuir RAP definida pela ANEEL:
SE BOA VISTA - TR3 230/69/13,8kV - 100MVA - SB.56214
LT JORGE TEIXEIRA-LECHUGA - Operação em 138kV - LT.34702
Na tabela a seguir é apresentada a situação dos cronogramas dos empreendimentos previstos para 2015 no
fechamento do ano, comparando com o cronograma planejado no início do ano de 2015:

SE RURÓPOLIS - Etapa AT3
230/138kV 100MVA, BD4, PÁTIO
138kV - SB.55503
SE SANTA MARIA: AT3
230/138/13,8 kV 100 MVA SB.43810
SE TUCURUÍ - ETAPAS AT2
500/230/13,8 kV 3x150MVA E
SUBSTITUIÇÃO TR1 - SB.42228
SE UTINGA - EL 230 kV p/ Miramar
- C1 e C2 - SB.42514

11

29.467.973,98

SE MIRAMAR - Etapa 2 EL 230 kV
p/ SE Utinga - SB.42602
SE MIRAMAR - ETAPA PÁTIOS
69 E 230 KV E TR1/TR2, 3F,
230/69/13,8 kV - 150 MVA CADA
- SB.42603 - LEILÃO ANEEL N°
004/2011
SE MIRAMAR - ETAPA TR3, 3F,
230/69 kV, 150 MVA - SB.42603
-LEILÃO ANEEL N° 004/2011

9

1.310.166,81

SE VILA DO CONDE - ETAPA INSTALAÇÃO DO TR7 E TR8 230/69/13,8 KV
200 MVA EM SUBSTITUIÇÃO AOS 4 TR'S 230/69/13,8 KV 33,3 MVA CADA
EXISTENTES E NOVO PÁTIO 69 kV - SB.42318
Funções de Transmissão em Operação Comercial:
TR7 - 01/12/2015 - TL ONS 272/P/12/2015
TR8 - 01/12/2015 - TL ONS 273/P/12/2015

Energização Eletronorte
Energização
Situação em Situação em
Diferença
Aneel
01/01/2015
31/12/2015
(meses)

1

1.506.886,43

1.326.754,67

Descrição do Empreendimento

LT JORGE TEIXEIRA - ECHUGA
- 230 KV - C3 - LT.34701 LEILÃO
ANEEL 002/2012 -LOTE C
SE JORGE TEIXEIRA - VÃO 230
KV PARA SE LECHUGA C3 SB.44502 LEILÃO ANEEL 002/2012 07/01/2014
- LOTE C
SE LECHUGA - VÃO 230 KV PARA
SE JORGE TEIXEIRA C3 E 03
TRAFOS 3F 230/138/13,8 kV 150
MVA CADA - SB.44902 LEILÃO
ANEEL 002/2012 - LOTE C

3

SE JARU - TR2 3F 230/69 kV 30 MVA, AMPLIAÇÃO DOS SETORES DE
230 kV e 69 kV - SB.55006
Funções de Transmissão em Operação Comercial:
TR2 - 14/09/2015 - TL ONS 495/D/9/2015
MG - 14/09/2015 - TL ONS 496/D/9/2015
LT 230 kV ARIQUEMES/JARU - 14/09/2015 - TL ONS 497/D/9/2015
LT 230 kV JARU/JI-PARANÁ - 14/09/2015 - TL ONS 498/D/9/2015

TOTAL

MARANHÃO

7.080.000,00

MATO GROSSO

LT 230kV UTINGA/SANTA MARIA - Realocação na SE Utinga para a nova
Entrada de Linha - SB.42514.

67.449.512,85

7.154.922,69

Sistema

PARÁ

LT JORGE TEIXEIRA - LECHUGA - 230 KV - C3 - LEILÃO ANEEL 002/2012
- LOTE C - LT.34701
SE JORGE TEIXEIRA - VÃO 230 KV PARA SE LECHUGA C3 - LEILÃO
ANEEL 002/2012 - LOTE C - SB.44502
SE LECHUGA - VÃO 230 KV PARA SE JORGE TEIXEIRA C3 E 03
AUTOTRAFOS 3F 230/138/13,8 kV 150 MVA CADA - LEILÃO ANEEL
002/2012 - LOTE C - SB.44902

48.559.489,45

RAP
acrescentada
(R$) (**)

RORAIMA

SE TUCURUÍ - ETAPAS AT2 500/230/13,8 kV 3x150MVA E SUBSTITUIÇÃO
TR1 - SB.42228
Funções de Transmissão em Operação Comercial:
AT2 - TL ONS 042/P/2/2015 (09/02/2015) e TL ONS 404/D/7/2015
(03/07/2015)
TR2 - TL ONS 043/P/2/2015 (09/02/2015) e TL ONS 153/D/3/2015
(27/02/2015)
IB 230kV - 09/02/2015 - TL ONS 044/P/2/2015
IB 500kV - 23/02/2015 - TL ONS 045/P/2/2015
EL 230kV p/ Dow Corning - 24/05/2015 - TLDS ONS 564/D/8/2015
EL 230kV p/ SE Altamira e Remanejamento da LT Tucuruí/Altamira 02/07/2015 - TL ONS 405/D/7/2015 (***)

Investimento Total
(R$) (*)

1
2

1

2
RONDÔNIA

Empreendimento

3
4

5

SE VILA DO CONDE – ETAPA
INSTALAÇÃO DO TR7 E TR8
230/69/13,8 KV 200 MVA EM
SUBSTITUIÇÃO AOS 4 TR'S
30/12/2015
230/69/13,8 KV 33,3 MVA CADA
EXISTENTES E NOVO PÁTIO 69
kV - SB.42318
SE BOA VISTA – Adequação TR1/
TR2 aos Procedimentos de Rede - 03/09/2017
SB.56214
SE BOA VISTA - TR3 230/69/13,8kV
A definir
- 100MVA - SB.56214
SE ARIQUEMES - Adequação do
09/05/2014
Barramento 69 kV - OEE: 248310.
SE JARU - TR2 3F 230/69 kV 30
MVA (JÁ DISPONÍVEL NA SE),
20/11/2013
AMPLIAÇÃO DOS SETORES DE
230 kV e 69 kV - OEE: 255006.
SE JI-PARANÁ - Transformador TR3
03/05/2013
230/69 kV 60 MVA - SB.48412
SE NOVA MUTUM PARANÁ Transferência do TR 3F 230/69 kV
20/11/2014
30 MVA da SE Jaru para a SE Nova
Mutum Paraná - SB.45901
SE PIMENTA BUENO - Adequação
do Barramento 138 kV - OEE:
09/05/2014
257507.

Empreendimento
em operação
comercial desde
01/04/2015

Empreendimento
em operação
comercial desde
16/11/2015
Empreendimento
em operação
28/02/2015
comercial desde
16/07/2015
Empreendimento
em operação
09/04/2015
comercial desde
23/11/2015

Empreendimento
energizado em
05/07/2015
Empreendimento
SEM
em operação
PREVISÃO comercial desde
08/04/2015
13/03/2015

1,0

6,5

4,5

7,5

3,5

---

31/07/2015

20/02/2016

6,5

31/05/2015

28/02/2016

9,0

Empreendimento
em operação
comercial desde
01/08/2015
Empreendimento
SEM
em operação
PREVISÃO comercial desde
08/04/2015
31/03/2015

4,0

---
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É apresentado a seguir o extrato das informações da tabela anterior:
Empreendimentos Previstos para Serem Energizados em 2015
Empreendimentos Energizados em 2015
Empreendimentos Postergados para 2016
Prazo Médio de Postergação em 2015
Empreendimentos Energizados no Prazo Previsto
Empreendimentos Energizados Além do Prazo Previsto
Empreendimentos com Postergação do Prazo Previsto

23
9 (39%)
14 (61%)
7 meses
0 (0%)
9 (100%)
25 (100%)

Agregação Física em 2015
Indicador
CCI (MW)

Crescimento da Capacidade Instalada

CEL (Km)

Crescimento da Extensão de Linha

CCT (MVA)

Crescimento da Capacidade de
Transformação

CCR (Mvar)

Crescimento da Compensação Reativa

Corporativo
Meta
Real
Meta
Real
Meta
Real
Meta
Real

0,00
0,00
31,5
31,8
2.147,0
1.628,0
0,00
0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015
Orçamento Investimento
Lei n.º 13.115 - LOA 2015
Decreto Executivo, de 26.02.2015 (Reabertura de Crédito Extraordinário)
Orçamento Revisado - PDO R1 (DEL-0020/2015, de 26.03.2015)
Cancelamento/Suplementação ( LEI Nº 13.225, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015)
Orçamento Revisado - PDO R2 (Decreto n° 8.631 de 30/12/2015)
Realizado
%
Inversões Financeiras
Previsto (Decreto nº 8.383 PDG 2015)
Cancelamento/Suplementação
Orçamento Revisado - PDO R2 (Decreto n° 8.631 de 30/12/2015)
Realizado
%
Orçamento de Investimento e Inversões Financeiras
Previsto
Cancelamento/Suplementação
Orçamento Revisado - PDO R2 (Decreto n° 8.631 de 30/12/2015)
Realizado
%

1.081.500.000
113.815.408
1.195.315.408
-398.108.371
797.207.037
575.970.923
72,2%
718.754.490
264.197.564
982.952.054
916.688.700
93,3%
1.914.069.898
-133.910.807
1.780.159.091
1.492.659.623
83,8%

Novos Negócios e Parcerias
No ano de 2015, a Eletrobras Eletronorte participou do Leilão nº 007/2015-Aneel, em parceria com Eletrobras Furnas, por
meio do Consórcio Xingu. Entretanto, o Consórcio Xingu não ofereceu lance na sessão pública do leilão.
A Eletrobras Eletronorte não participou dos demais leilões promovidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel
para licitação de empreendimentos de geração e transmissão de energia elétrica.
No ano de 2015 foi concluída a aquisição de 100% das ações da Eletrosul na Porto Velho Transmissora de Energia
S.A., responsável pela implantação e operação do empreendimento SE 500/230 KV Coletora Porto Velho; 2 Estações
Conversoras CA/CC/CA Back-To-Back 400 MW e LT Coletora Porto Velho – Porto Velho, C1 e C2, em 230 KV, com
17,3 km, licitado por meio do Lote A do Leilão nº 007/2008-Aneel.
No ano de 2015 foi concluída a aquisição de 24,5% das ações da Eletrobras Eletrosul na Norte Brasil Transmissora
de Energia S.A., responsável pela implantação e operação do empreendimento LT CC nº. 01 Coletora Porto Velho –
Araraquara 2, em ±600 KV, com 2375 km, licitado por meio do Lote D do Leilão nº 007/2008-Aneel. Desta forma, a
Eletrobras Eletronorte passou a possuir 49% da SPE.
A GESTÃO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
A Gestão da Inovação Tecnológica na Eletronorte é norteada por dois programas, ambos geridos pela Superintendência
de Gestão da Inovação Tecnológica e Eficiência Energética - OIE: Programa Eletronorte de Pesquisa e Desenvolvimento
– PEPD, responsável pela gestão de P&D com vistas à inovação e o Programa Eletronorte de Propriedade Intelectual –
PEPI, que busca criar a cultura da inovação na Eletronorte.
A Lei 11.196/05, que dispõe sobre incentivos fiscais para a inovação tecnológica, é uma diretriz dessa Gestão, que também
possui como insumo, dentre outras, as Leis 9.991/00, que determina a realização de investimentos em P&D e em eficiência
energética, 10.973/04, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica e a Lei 9.279/96, que
regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.
Os instrumentos abaixo, de origem Interna ou Externa, são utilizados pela Empresa para apoiar, financiar e incentivar a
inovação para o alcance de produtos aptos a gerarem redução de seus custos operacionais e/ou aumento de sua receita:
INTERNA
EXTERNA
• Recursos próprios voltados ao desenvolvimento
interno de soluções tecnológicas inovadoras • Lei 9.991/00, que dispõe sobre a realização de investimentos
pelos colaboradores a fim de eliminar perdas nas
em P&D e eficiência energética;
Plantas da Empresa;
• Financiadora de Estudos e Projetos – Finep;
• Recursos para aquisição de inovações com • Centro de Pesquisas de Energia Elétrica – Cepel (projetos
originalidade para a Eletronorte
de pesquisas com visão sistêmica para as empresas
Eletrobras e realização de ensaios laboratoriais)
O direcionador dos investimentos em P&D+I na Empresa é o Plano Diretor de Inovação Tecnológica – PDIT, que apresenta
um funil de ideias com foco em inovações voltadas para a estratégia empresarial. O PDIT encontra fundamento no Plano
Diretor de Negócios e Gestão da Eletrobras que, por sua vez, possui como uma de suas diretrizes a Expansão Sustentável.
A Sustentabilidade também tem sido adotada pela Eletronorte como um critério condicionante para a execução de
pesquisas e o alcance de inovações. Abaixo alguns projetos em andamento no ano de 2015 focados na “energia limpa”.
Destaque ao projeto para desenvolvimento de uma plataforma aérea, cujo resultado trará uma revolução no processo de
construção e operação e manutenção (O&M) de linhas de transmissão.
Projeto
Valor do Projeto*
Emissões de Gases de Efeito Estufa em Reservatórios de Centrais
R$ 7.611.153,10
Hidrelétricas (fase 1)
•
Desenvolvimento de uma plataforma aérea para configurar uma nova forma
R$ 40.377.586,00
de trabalho no processo de manutenção e inspeção em LT’s
•
Turbinas hidrocinéticas para o aproveitamento do potencial remanescente
R$ 10.550.215,99
em usinas hidrelétricas
TOTAL
R$ 58.538.955,09
* Refere-se ao valor total do projeto a ser desembolsado pela Eletronorte.
Em 2015 houve ainda a publicação de 03 editais para captação de soluções tecnológicas de grande importância para o
Setor Elétrico:
•

Projeto
•
•
•

Inovações Tecnológicas Aplicadas ao Projeto de Eletrodos de Aterramento de
Sistemas CCAT de Corrente Contínua
Desenvolvimento de Cabeça de Série de Unidade Hidrocinética para
Aproveitamento de Potencial Jusante de UHE
Exploração de Energia Solar em Lagos de Usinas Hidrelétricas

Previsão de
Recurso
R$ 1,4 milhões
R$ 5 milhões
R$ 57 milhões

O investimento em ciência e tecnologia atingiu, no período de 2001 a 2015, o montante de 256 projetos de P&D geridos,
totalizando R$ 186,5 milhões. No último ano, destaca-se a assinatura de um contrato para execução da continuidade de
um projeto intitulado Soluções para eliminação de limo e outros materiais característicos da região amazônica de isoladores
de Subestações da Regional de Transmissão do Pará, além da conclusão de dez projetos. Os investimentos no fomento
à inovação em 2015 podem ser assim detalhados:
Projetos
R$
Projetos Contratados em 2015
R$ 3.256.094,00*
Projetos Concluídos em 2015
R$ 13.824.943,67*
Investimentos em P&D em 2015
Projetos de P&D
R$ 16.837.689,72
FNDCT
R$ 18.290.825,54
EPE (MME)
R$ 9.208.911,39
CEPEL
R$ 13.097.415,00
TOTAL
R$ 57.434.841,65
* Refere-se ao valor total do projeto.
Dos projetos concluídos em 2015, destaca-se aquele com foco na prospecção tecnológica, intitulado Sistema colaborativo
de apoio à redação de patentes e busca de anterioridade, que se trata de um software inovador e robusto capaz de
facilitar analiticamente o parecer técnico de uma determinada tecnologia. Por meio dele é possível em segundos: realizar
uma varredura em diversos bancos de dados tecnológicos, captar documentos referentes à técnica apresentada e
determinar se a melhoria proposta possui avanço tecnológico suficiente para uma proposição de patente. Além da análise
da originalidade em menor tempo, esse sistema contribui também para a execução de projetos com menor risco, maior
precisão e, portanto, maior confiabilidade, além de maior competitividade. No último ano foram desenvolvidas soluções
tecnológicas inovadoras pelos próprios colaboradores com foco na eliminação de perdas nas Plantas da Empresa, das
quais se ressaltam três:
Custo evitado
Inovação
Valor investido
- R$
Avaliação da umidade em equipamentos elétricos através da análise
R$ 150.000,00
R$ 475.000,00
da resposta do dielétrico
Desenvolvimento e implantação de sistemas de ensaio de
envelhecimento acelerado para controle da qualidade de barras/
R$ 72.500,00
R$ 527.500,00
bobinas estatóricas de hidrogeradores na Eletrobras Eletronorte
TOTAL
R$ 222.500,00 R$ 1.002.500,00
A Eletronorte é beneficiária do projeto que visa ao “Levantamento do potencial hidrocinético para geração de energia
elétrica na região norte do Brasil”, nos rios das UHEs de Samuel, em Rondônia, e Curuá-Una, no Pará, desenvolvido
pela Universidade Federal de Itajubá e financiado pela Embaixada do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte,
por meio do Prosperity Fund. O Projeto promoveu uma missão técnica e de gestão de inovação no Reino Unido, com a
participação de dois empregados da Eletronorte, oportunizando visitas às empresas com empreendimentos em tecnologia
hidrocinética nas marés, bem como em órgãos governamentais de gestão e fomento à inovação. Ao final deste projeto,
previsto para ocorrer em abril/2016, a soma dos aportes financeiros da Embaixada será de £167,900 (aproximadamente
R$ 967.000,00).
Ainda como resultado alcançado no ano de 2015, pode-se citar:
• Acúmulo, no período de 2001 a 2015, de 58 pedidos de patente, sendo 4 apenas no último ano;
• Investimento em projetos de inovação tecnológica que permitirão à Eletronorte usufruir dos incentivos fiscais previstos
na Lei do Bem, benefício 2015, ano base 2014, com previsão de R$ 1.940.729,00 em dedução de IR e CSLL.
• Trâmites para captação de projeto de P&D para Exploração fotovoltaica em lagos, cujo resultado permitirá o
aproveitamento do reservatório com geração de energia complementar por meio da maior usina fotovoltaica flutuante
do mundo;
• Reconhecimentos obtidos pela Eletronorte:
o Prêmio Best Innovator como a 7ª Empresa mais Inovadora do Brasil.
o Destaque internacional no Prêmio IMProve Award 2015, obtendo a 16ª posição em Gestão de Inovação do
MUNDO.
o Classificação, dentre 108 empresas, para a fase de entrevista no Prêmio Nacional de Inovação – CNI, no total
de 2219 inscritas.
A GESTÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
A Gestão da Eficiência Energética na Eletronorte encontra suporte no Programa Eletronorte de Eficiência Energética –
PEEE, criado em 02 de março de 2005, cuja finalidade é ser um instrumento para o desenvolvimento de ações de combate
ao desperdício e redução de custo com energia elétrica, por intermédio de programas e projetos de eficiência energética.
As principais diretrizes utilizadas para o desenvolvimento do processo de gestão da eficiência energética originam-se do
CIEESE (Comitê Integrado de Eficiência Energética do Sistema Eletrobras), da CPT (Comissão de Política Tecnológica) e
das Políticas de Eficiência Energética da Eletrobras e Eletronorte. Os principais insumos provêm do PROCEL (Programa
Nacional de Conservação de Energia Elétrica) e do GRI, dentro do aspecto da energia. Os recursos utilizados para o
desenvolvimentos das ações de eficiência são próprios, oriundos de parcerias ou do próprio PROCEL.
O PEEE desenvolve-se por meio de Ações Externas (voltados para o lado da demanda de energia, ou seja, à sociedade)
e Ações Internas (voltadas para o lado da oferta de energia, ou seja, às instalações da Eletronorte). As Ações Externas
do PEEE possuem três vertentes: Gestão Energética Municipal – GEM, Programas Educacionais (PEEE Educacional) e
Projetos de Eficiência Energética.
Dentro das ações externas em 2015, destacam-se:
• Conclusão e entrega de 04 PLAMGEs (Plano Municipal de Gestão da Energia Elétrica) das prefeituras de Sinop – MT,
Belém – PA, Cacoal - RO e Porto Velho - RO, por meio da Metodologia GEM. A economia com a GEM já alcançou
R$ 6.255.314,00, em 32 projetos.
• Seminários de Eficiência Energética em Porto Velho – RO e Cacoal-RO;
• Suporte técnico às prefeituras sobre GEM e PEEE Educacional;
• Continuidade dos programas educacionais de combate ao desperdício de energia elétrica, por meio do PEEE
Educacional, em Escolas Municipais do Estado do Maranhão e a implantação de um Projeto Piloto em uma Escola
Estadual de Rondônia. Com isso, desde 2005, o PEEE já atingiu 949.619 alunos, 10.620 professores e 1.413 escolas
na área de atuação da Empresa.
Do ponto de vista de ações internas realizadas em 2015, ressaltam-se:
• Formalização de contratos de gestão com metas de redução do consumo próprio de energia (Índice de consumo de
energia elétrica – ICEE), entre a Diretoria de Operação e suas regionais, atendendo à Declaração de Compromisso
da Eletrobras sobre Mudanças Climáticas;
• Superação da meta contratada junto à Eletrobras de 1,8% do ICEE, em 2015, alcançando 3,01% de redução de
energia elétrica das unidades consumidoras acompanhadas;
• Economia de energia elétrica na Eletronorte foi de 238.033 kWh (o que equivale atender 1.329 residências da região
norte por um mês) e o custo evitado com a redução do Consumo de energia elétrica nas unidades consumidoras da
Empresa Faturadas foi de R$ 172.646,42;
• Revitalização e implantação de CICEs (Comissões Internas de Conservação de Energia);
• Consolidação da implantação da ISO 50.001 na UHE de Tucuruí culminando na primeira auditoria interna e a
disseminação da norma na Empresa;
• Instalação de iluminação à LED em Subestações nos Estados do Maranhão e Pará;
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• Aprovação, implantação e disseminação da primeira norma de aquisição de equipamentos de climatização e
refrigeração eficientes na Eletronorte;
• Suporte técnico às regionais em novos projetos e reformas das instalações elétricas observando conceitos eficientes
e especificação de equipamentos de uso final de energia elétrica, análises tarifárias e de qualidade de energia elétrica;
• Atuação em projetos de P&D de Sistemas Fotovoltaicos;
• Ampliação na participação dos indicadores ISE BM&FBovespa e GRI.
RECONHECIMENTO EXTERNO
Principais Premiações, Certificações e Reconhecimentos em 2015
Prêmio/Reconhecimento/Certificação

Quem?

Selo Pró-Equidade de Gênero 5ª. Edição
Eletrobras Eletronorte, reconhecida como a
7ª empresa mais inovadora do Brasil pelo
Best Innovator 2015

Manutenção do certificado ISO 9001:2008 do
INMETRO, pelas certificadoras credenciadas
no Brasil - Centros de Operação da DO - Pré
Operação, Tempo Real e Pós Operação

Manutenção do certificado ISO 9001:2008 do
INMETRO, pelas certificadoras credenciadas
no Brasil - Divisões Administrativas (Aquisição
e Financeiros)

Manutenção do certificado ISO 9001:2008 do
INMETRO, pelas certificadoras credenciadas
no Brasil - Áreas da Sede

•

Eletrobras Eletronorte

•

OEOR/AC, OEOR/RO, OEOR/MT,
OEOR/TM, OEOR/AP, OEOS, OTTE
e OTRT
Pré Operação, Tempo Real e Pós
Operação
OEON
Programação diária da produção,
Acompanhamento diário da operação,
Análise do desempenho operacional
dos Sistemas Elétricos da Transmissão

•

•

OCGA/MT, OCGA/AC, OCGA/RO,
OMAA, OGHA, OTTA, OAPA, OTPA
e OTRA
• OETR - Operação em Tempo Real e
Manutenção de Equipamentos dos
Sistemas de Telecomunicações do
Centro de TELECOM, instalado na
Cidade de Brasília
• OEGP - Controle dos Aproveitamentos
Hidroelétricos
• EETL - Gestão de Projetos Executivos
de Linhas de Transmissão e Gestão
de Projetos de Linhas de Transmissão
Associados à Engenharia do
Proprietário
• GAE - Projeto e Implementação de
Treinamento e Desenvolvimento de
Pessoas
• FFN - Contas à Pagar, Fundo Rotativo
de Caixa, Contas à Receber.

Instituição
Concedente
Secretaria Especial das
Mulheres – SPM
A.T. Kearner em
parceria com a Revista
Época Negócios

IFBQ, Fundação
Vanzolini e Rina

Prêmio/Reconhecimento/Certificação

Quem?

Manutenção da certificação do SGA
pela ISO 14.001 da UHE Tucuruí
“Magna cum Laude” no Prêmio
Nacional da Qualidade – PNQ – 2015.
1º lugar entre “As melhores instituições
públicas para trabalhar” – Guia Você
S/A – As melhores Empresas para
Você trabalhar

•

Superintendência de Geração
Hidráulica - OGH

•

Regional de Geração e
Transmissão do Amapá - OAP

Prêmio Ibero-Americano de Qualidade
– Categoria Prata
Manutenção da Certificação do
Sistema de Gestão Ambiental - SGA na
ISO 14.001 da UHE Coaracy Nunes e
Linhas de Transmissão Associadas em
138kv, circuitos I e II e subestações
Central e Santana.

Instituição
Concedente
Certificadora Brasil
Sistema de Gestão
Ltda. – BSI
Fundação Nacional
da Qualidade
FIA – Fundação
Instituto de
Administração e
Guia VOCE S/A
Findibeq –
Fundação IberoAmericana para a
Gestão da Qual.
Certificadora Brasil
Sistema de Gestão
Ltda – BSI

ENCERRAMENTO
ICQ Brasil, APCER,
IFBQ e RINA

O Relatório da Administração da Eletrobras Eletronorte 2015 traz a público, de maneira organizada e clara,
um relato resumido sobre os esforços da Empresa para a melhoria dos seus padrões de qualidade e de
produtividade e para alcance da sustentabilidade empresarial.
É importante registrar o reconhecimento aos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal
pela contribuição prestada na discussão, orientação e encaminhamento das questões de maior interesse e
relevância da Empresa, como também ao nosso quadro de gerentes e empregados, profissionais incansáveis
e dedicados na busca do alcance da visão e cumprimento da missão da Eletrobras Eletronorte.
TITO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO
Diretor – Presidente

Certificadora Brasil
Sistema de Gestão
Ltda – BSI

CID ANTUNES HORTA
Diretor de Planejamento e Engenharia
ANTONIO MARIA AMORIM BARRA
Diretor Econômico-Financeiro
RICARDO GONÇALVES RIOS
Diretor de Gestão Corporativa
WADY CHARONE JÚNIOR
Diretor de Operação

Demonstrações Financeiras DO EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31/12/2015
(valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
BALANÇOS PATRIMONIAIS
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Clientes
Indenização de concessões
Ativo financeiro-concessão de serviço público
Impostos e contribuições sociais
Direito de ressarcimento
Almoxarifado
Instrumentos financeiros derivativos
Créditos junto à Ceron
Repactuação do Risco Hidrológico
Outros ativos
NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Títulos e valores mobiliários
Clientes
Ativo financeiro-concessão de serviço público
Impostos e contribuições sociais
Instrumentos financeiros derivativos
Cauções e depósitos vinculados
Adiantamentos para futuro aumento de capital
Créditos junto à Ceron
Repactuação do Risco Hidrológico
Outros ativos

INVESTIMENTOS
IMOBILIZADO
INTANGÍVEL

TOTAL

Nota
6
7
8
9
10
11
12
13
14
18
19
15

7
8
10
11
14
16
17
18
19
15

20
21
22

CONTROLADORA
31/12/2015 31/12/2014

CONSOLIDADO
31/12/2015 31/12/2014

51.683
1.064.934
806.499
309.036
171.339
108.470
21.307
21.286
26.805
377.072
2.958.431

106.675
1.512.459
921.641
367.379
355.778
144.670
287.031
83.890
124.635
381.879
4.286.037

70.633
1.064.934
806.817
363.411
179.254
108.470
21.307
21.286
26.805
281.906
2.944.823

153.749
1.512.459
921.641
367.379
384.020
152.232
287.031
83.890
124.635
310.701
4.297.737

240
233.345
5.086.364
1.548.012
25.004
473.135
37.079
1.963.373
59.103
199.868
9.625.523

220
56.796
4.194.230
1.220.719
135.276
424.646
389.378
1.325.397
283.889
8.030.551

240
233.345
5.738.859
1.548.012
25.004
480.481
37.079
1.963.373
59.103
203.314
10.288.810

220
56.796
4.700.324
1.220.719
135.276
424.646
24.556
1.325.397
283.889
8.171.823

4.244.923 2.709.944
7.169.916 7.547.366
274.080
18.006
21.314.442 18.305.867

3.805.382
7.169.916
274.080
21.538.188

2.709.944
7.547.366
18.006
18.447.139

24.272.873 22.591.904

24.483.011

22.744.876

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE
Fornecedores
Financiamentos e empréstimos
Debêntures
Impostos e contribuições sociais
Remuneração aos acionistas
Folha de pagamento e obrigações estimadas
Encargos setoriais
Instrumentos financeiros derivativos
Adiantamentos de clientes
Obrigações com a Controladora
Provisões operacionais
Obrigações pela aquisição de ativos e participação
Outros passivos

Nota

584.532
601.457
14.555
339.692
10.884
245.395
293.778
1.748
54.832
36.080
451.340
279.229
477.721
3.391.243

894.051
524.604
13.422
58.577
456.994
209.405
288.184
1.867
52.813
517.337
3.017.254

587.433
602.509
14.555
343.065
10.884
245.395
293.778
1.748
54.832
36.080
451.340
279.229
477.854
3.398.702

921.054
524.604
13.422
63.363
456.994
209.405
288.184
1.867
52.813
431.634
2.963.340

23
24
24.10
25
27
28
14
30
17
32
26
31
31

332.556
4.190.699
205.248
219.692
15.270
1.226.462
78.521
659.082
25.591
1.507.384
59.212
387.232
8.906.949

492.649
3.812.246
205.996
201.468
20.013
567.341
70.336
718.451
12.984
44.801
201.400
6.347.685

332.556
4.386.224
205.248
219.692
15.270
1.233.616
78.521
659.082
25.591
1.507.384
59.212
387.232
9.109.628

492.649
4.003.132
205.996
201.468
20.013
583.282
70.336
718.451
12.984
44.801
201.459
6.554.571

12.298.192

9.364.939

12.508.330

9.517.911

11.576.263 11.563.279
394.354
1.246.516
30.210
456.777
(26.146)
(39.607)
11.974.681 13.226.965

11.576.263
394.354
30.210
(26.146)
11.974.681

11.563.279
1.246.516
456.777
(39.607)
13.226.965

24.272.873

24.483.011

22.744.876

TOTAL DO PASSIVO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reservas de lucros
Dividendos adicionais propostos
Outros resultados abrangentes
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONSOLIDADO
31/12/2015 31/12/2014

23
24
24.10
25
26
27
29
14
30
26
28.1
31
31

NÃO CIRCULANTE
Fornecedores
Financiamentos e empréstimos
Debêntures
Impostos e contribuições sociais
Obrigações estimadas
Provisões para riscos
Instrumentos financeiros derivativos
Adiantamentos de clientes
Adiantamentos para futuro aumento de capital
Benefícios pós-emprego
Obrigações com a Controladora
Obrigações pela aquisição de ativos e participação
Outros passivos

CONTROLADORA
31/12/2015 31/12/2014

33.1
33.2
26 e 33.3
33.4

22.591.904

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Ministério de
Minas e Energia
CNPJ Nº 00.357.038/0001-16
http://www.eletronorte.gov.br
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
Custo com energia elétrica
Energia elétrica comprada para revenda
Encargos de uso da rede de transmissão

CONTROLADORA
2015
2014
5.603.441
6.005.669

CONSOLIDADO
2015
2014
5.777.076
6.046.351

35.1
35

(629.974)
(512.921)
(1.142.895)

(1.958.821)
(525.794)
(2.484.615)

(629.974)
(512.921)
(1.142.895)

(1.958.821)
(525.794)
(2.484.615)

35
35
35

(810.000)
(213.526)
(412.269)
(162.132)
(1.597.927)

(749.169)
(224.891)
(438.340)
16.648
(1.395.752)

(810.000)
(213.526)
(412.269)
(162.142)
(1.597.937)

(758.850)
(224.891)
(438.340)
16.246
(1.405.835)

(45.779)
(182.629)
(2.969.230)

(27.158)
(250.678)
(4.158.203)

(45.779)
(313.689)
(3.100.300)

(27.158)
(251.279)
(4.168.887)

2.634.211

1.847.466

2.676.776

1.877.464

Nota
34

Custo de operação
Pessoal, material e serviços de terceiros
Utilização de recursos hídricos
Depreciação e amortização
Outros
Custo do serviço prestado a terceiros
Custo de construção
CUSTO OPERACIONAL

35
35

LUCRO BRUTO
DESPESA OPERACIONAL
RESULTADO DO SERVIÇO
RESULTADO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
RESULTADO FINANCEIRO

35
20.2
36

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS
Imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social diferidos

37
37

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
Lucro básico por ação (em reais)
Lucro diluído por ação (em reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

38
38

(2.235.297)
398.914

(997.351)
850.115

(2.263.366)
413.410

(998.069)
879.395

78.007
(377.747)

(60.582)
290.816

112.951
(427.187)

(75.794)
284.585

99.174

1.080.349

99.174

1.088.186

(310.902)
313.399
2.497

(78.627)
1.031.743
953.116

(310.902)
313.399
2.497

(78.627)
1.023.906
945.279

101.671

2.033.465

101.671

2.033.465

0,66
0,65

13,21
12,98

13,21
12,98

13,21
12,98

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
Nota
RECEITAS
Receitas de vendas de energia e serviços
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
Custo de construção
Energia elétrica comprada para revenda
Encargos de uso da rede de transmissão
Material
Serviços de terceiros
Combustível
Outros

6.347.640
(236.052)
6.111.588

6.862.875
(76.888)
6.785.987

6.521.349
(236.052)
6.285.297

6.910.526
(76.888)
6.833.638

35
35
35
35
35
35

(182.629)
(629.974)
(512.921)
(25.813)
(279.360)
(175.794)
379.742
(1.426.749)

(250.678)
(1.958.821)
(525.794)
(39.864)
(257.853)
(50.699)
(59.036)
(3.142.745)

(313.689)
(629.974)
(512.921)
(25.836)
(282.431)
(175.794)
379.549
(1.561.096)

(251.279)
(1.958.821)
(525.794)
(39.886)
(267.837)
(50.699)
(59.448)
(3.153.764)

4.684.839

3.643.242

4.724.201

3.679.874

35
35
35.4

VALOR ADICIONADO LÍQUIDO
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM
TRANSFERÊNCIA
Resultado de participações societárias
Receitas financeiras

CONSOLIDADO
2015
2014

34
35.4

VALOR ADICIONADO BRUTO
RETENÇÕES
Depreciação e amortização
Redução ao valor recuperável
Provisões operacionais

CONTROLADORA
2015
2014

(425.477)
4.245
(1.679.302)
(2.100.534)
2.584.305

20.2
36

VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR

78.007
1.057.184
1.135.191
3.719.496

(451.323)
(70.610)
(130.226)
(652.159)
2.991.083

(60.582)
856.995
796.413
3.787.496

(425.477)
(21.286)
(1.678.268)
(2.125.031)
2.599.170

112.951
1.017.926
1.130.877
3.730.047

(451.324)
(70.610)
(130.226)
(652.160)
3.027.714

(75.794)
868.750
792.956
3.820.670

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Pessoal:
Remuneração do trabalho

35.3

944.903
944.903

876.763
876.763

945.006
945.006

876.794
876.794

34

744.199
5.822
15.207
213.526
205.873
(2.497)
1.182.130

857.206
4.731
16.771
224.891
176.711
(1.035.767)
244.543

744.273
5.822
15.209
213.526
205.873
(2.497)
1.182.206

864.175
4.731
17.037
224.891
176.711
(1.027.930)
259.615

36
35

1.434.931
55.861
1.490.792

566.179
66.546
632.725

1.445.113
56.051
1.501.164

584.166
66.630
650.796

26
26
26

16.029
45.363
40.279
101.671

104.684
1.015.227
913.554
2.033.465

16.029
45.363
40.279
101.671

104.684
1.015.227
913.554
2.033.465

3.719.496

3.787.496

3.730.047

3.820.670

Impostos, taxas e contribuições:
Deduções à receita operacional
Tributos
Taxa de fiscalização
Utilização de recursos hidrícos
Encargos sobre despesa de pessoal
Imposto de renda e contribuição social

35
35
35.3
37

Remuneração de capitais de terceiros:
Despesas financeiras
Arrendamentos e aluguéis
Remuneração de capitais próprios
Constituição de reserva de incentivos fiscais
Lucros retidos
Remuneração aos acionistas
VALOR ADICIONADO TOTAL DISTRIBUÍDO

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

CONTROLADORA / CONSOLIDADO
2015
2014
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
OUTROS COMPONENTES DO RESULTADO ABRANGENTE
Ganhos (Perdas) atuariais
Imposto de renda e contribuição social diferidos

RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO
Parcela atribuída aos controladores
Parcela atribuída aos não controladores

101.671

2.033.465

20.395
(6.934)

30.862
(10.493)

13.461
115.132

20.369
2.053.834

108.730
6.402
115.132

1.939.631
1.078
1.940.709

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
Notas
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Resultado antes dos impostos
Ajustes para conciliar o lucro com o caixa gerado pelas
operações
Depreciação e amortização
Acréscimos moratórios em faturas de energia vendida
Variação monetária ativa
Variação monetária passiva
Encargos de dívidas
Resultado de equivalência patrimonial
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Provisões operacionais
Provisão para redução ao valor recuperável de ativos
Baixa de ativo imobilizado e intangível
Ganhos (perdas) com derivativos
Ativo Financeiro - Taxa interna de retorno
Compra vantajosa na aquisição de investimento
Outros despesas (receitas) financeiras
Outros resultados abrangentes

37

35
36
36
36
36
35.4
35.4
35
21.1 e
22
36
34
20.9
36

Variações nos ativos e passivos operacionais
Clientes
Outros ativos
Fornecedores
Outros passivos

Caixa proveniente das atividades operacionais
Pagamento de encargos de empréstimos e financiamentos
Pagamento de encargos de IR e CS
Recebimento de indenizações das renovação de concessões
Recebimento de receita anual permitida
Recebimento remuneração de participações societárias
Pagamento de contingências
Cauções de depósitos vinculados

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Títulos e valores mobiliários - aplicações financeiras
Empréstimo concedido/recebido - controlada

99.174

425.477
(39.247)
(854.675)
602.424
579.332
(78.007)
236.052
1.443.250
(4.245)
35.826

24.3
9
10
20.2
28

451.324
(11.743)
(185.741)
209.355
328.273
60.582
76.888
130.226
70.611
4.285

35.826

451.326
(11.745)
(185.741)
209.355
346.025
75.794
76.888
130.226
70.611
4.285

(248.241) 199.867
173.804 (1.319.785)
(493.714) 827.154
326.529
908.956
(241.622) 616.192

(326.587)
(53.348)
455.991
310.911
31.584
(19.276)
(65.802)
333.473

2.268.082
(313.634)
(56.763)
265.003
239.605
27.794
(17.511)
(91.677)
52.817
2.320.899

2.029.057
(326.587)
(53.348)
455.991
311.481
31.584
(19.276)
(73.148)
326.697
2.355.754

2.199.329
(460.278)
(56.763)
265.003
293.922
27.794
(17.511)
(125.726)
(73.559)
2.125.770

778.731
36.802
(751.544) (835.533)
(511.853) (418.013)
(484.666) (1.216.744)

778.731
36.802
(751.544) (844.333)
(511.853) (418.013)
(484.666) (1.225.544)

447.505
45.000

447.505
-

149.451
-

(303.173)

(102.731)

149.451
(129.155)

21.1 e
(303.173) (102.731)
22
Aquisição de ativo financeiro
10
(812.710) (285.938)
Participações societárias
20.2 (1.151.314) (563.269)
Aquisição de outros investimentos
(11.712)
(1.289)
Adiantamentos para futuro aumento de capital concedidos
(101.750) (337.423)
Caixa líquido das atividades de investimento
(1.888.154) (1.270.354)

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício

425.477
(42.556)
(806.948)
611.079
579.332
(88.026)
236.052
1.434.462
21.286

1.088.186

(251.232) 206.254
119.589 (1.259.083)
(469.612) 821.913
333.666
901.052
(267.589) 670.136

Aquisição de ativo imobilizado e intangível

Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa

99.174

221.666
(392.354)
(335.257) (239.060)
(171.974)
37.625
(61.028)
13.461
20.369
2.270.679 1.583.137

2.317.828
24.3
24.3

1.080.349

CONSOLIDADO
2015
2014

221.666
(382.614)
(292.668) (193.072)
(171.974)
36.098
(61.146)
13.461
20.369
2.251.944 1.597.946

1.984.355

Caixa líquido das atividades operacionais
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Financiamentos e empréstimos obtidos
Pagamento de financiamentos e empréstimos - principal
Pagamento de dividendos
Caixa líquido das atividades de financiamento

CONTROLADORA
2015
2014

(54.992)
106.675
51.683

(166.199)
272.874
106.675

(968.756) (286.540)
(1.081.318) (563.269)
(11.712)
(1.289)
(36.750) (337.423)
(1.954.204) (1.141.801)
(83.116)
153.749
70.633

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

(241.575)
395.324
153.749

Ministério de
Minas e Energia
CNPJ Nº 00.357.038/0001-16
http://www.eletronorte.gov.br
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
Saldo em 31 de dezembro de 2013
Pagamento de dividendos adicionais
Ganhos (perdas) atuariais
Lucro líquido do exercício
Destinação do lucro líquido:
Reserva de incentivo fiscal - IRPJ (nota 37.1)
Constituição de reserva legal (nota 26)
Constituição de reserva de retenção de lucros (nota 33.2.3)
Dividendos propostos (nota 26)
Dividendos adicionais propostos (nota 26)
Saldo em 31 de dezembro de 2014
Reversão de reserva de lucro
Dividendos adicionais declarados
Integralização de adiantamento para futuro aumento de capital
Ganhos (perdas) atuariais
Lucro líquido do exercício
Destinação do lucro líquido:
Reserva de incentivo fiscal - IRPJ (nota 37.1)
Constituição de reserva legal (nota 26)
Constituição de reserva de retenção de lucros (nota 33.2.3)
Dividendos propostos (nota 26)
Dividendos adicionais propostos (nota 26)
Saldo em 31 de dezembro de 2015

Reservas de Lucros
Reserva Legal

Incentivo fiscal

Retençao de Lucros

11.563.279
-

26.667
-

99.938
-

-

11.563.279
12.984
-

101.673
128.340
-

104.684
204.622
-

913.554
913.554
(913.554)
-

11.576.263

5.084
133.424

16.029
220.651

40.279
40.279

Dividendos
Adicionais

Lucros (Prejuízos)
Acumulados

305.053
(305.053)
456.777
456.777
913.554
(1.370.331)
30.210
30.210

Outros Resultados
Abrangentes

2.033.465

Total do Patrimônio
Líquido

(59.976)
20.369
-

11.934.961
(305.053)
20.369
2.033.465

(104.684)
(101.673)
(913.554)
(456.777)
(456.777)
101.671

(39.607)
13.461
-

(456.777)
13.226.965
(1.370.331)
12.984
13.461
101.671

(16.029)
(5.084)
(40.279)
(10.070)
(30.210)
-

(26.146)

(10.070)
11.974.680

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS em 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
NOTA 1 – INFORMAÇÕES GERAIS
A Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – Eletronorte (“Companhia”) é uma sociedade de economia
mista, de capital fechado, autorizada a funcionar pelo Decreto nº 72.548 de 30 de julho de 1973, como
concessionária de serviços públicos de energia elétrica, controlada pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A. –
Eletrobras. Sua sede está localizada em Brasília – DF, no SCN Quadra 06 – Conj. A – Blocos B e C, Entrada
norte 2, Asa Norte, CEP: 70.716-901. A partir do exercício de 2003, com a liberação gradual dos seus
contratos de suprimento à razão de 25% ao ano, conforme estabelece a Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998,
a Companhia passou a atender todas as regiões do país.
A Companhia considera que o capital humano é determinante para cumprir sua Missão, alcançar os
resultados e fortalecer a Organização. A Companhia adota a Política de Gestão de Pessoas integrada
do Sistema Eletrobras, alinhada à estratégia organizacional, ao Código de Ética, à Política de
Responsabilidade Social do Sistema Eletrobras, à legislação brasileira e com respeito às diretrizes e
convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que reforça o compromisso dos colaboradores
com a sustentabilidade empresarial.
Estatutariamente, a Companhia tem por objeto social, dentre outras atividades: a) realizar estudos, projetos,
construção, operação e manutenção de usinas geradoras, subestações, linhas de transmissão e sistemas de
telecomunicações associados, distribuição e comercialização de energia elétrica e de transmissão de dados,
voz e imagens, podendo para tanto importar e exportar energia elétrica, bem como celebrar atos de comércio
decorrentes dessas atividades; b) participar de pesquisas de interesse do setor elétrico ligadas à geração
e transmissão, bem como de estudos de aproveitamento de reservatórios para fins múltiplos; c) prestar
serviços de laboratório, operação e manutenção de sistemas de geração e transmissão de energia elétrica,
apoio técnico, operacional e administrativo às empresas prestadoras do serviço público de energia elétrica;
d) participar de associações ou organizações de caráter técnico-científico e empresarial, de âmbito regional,
nacional ou internacional, de interesse para o setor de energia elétrica; e) associar-se, com ou sem aporte de
recursos, para constituição de consórcios empresariais ou participação em sociedades, com ou sem poder
de controle, que se destinem à exploração da geração ou transmissão de energia elétrica, sob o regime de
concessão ou autorização, sendo tais atividades regulamentadas e fiscalizadas pela Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL).
Em 11 de novembro de 2003, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) autorizou a Companhia a explorar
os serviços de comunicação multimídia, conforme termo PVST/SPF nº 148/2003 – Anatel, assinado entre a
Agência Reguladora e a Companhia. As receitas decorrentes deste contrato são tratadas como não vinculadas ao
Serviço Público de Energia Elétrica e estão destacados na demonstração dos resultados (nota 33.8).
A maior parte da receita da Companhia é proveniente do fornecimento e suprimento de energia elétrica e da
disponibilidade do sistema de transmissão por ela operado. Essas operações estão suportadas por contratos
de compra e venda de energia elétrica e da disponibilização do sistema de transmissão, assim como pelas
operações realizadas no curto prazo, por intermédio da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).
A Companhia atua, simultaneamente, no Sistema Interligado Nacional (SIN) e nos Sistemas Isolados. Os
Sistemas Isolados estão localizados nos estados de Roraima e Amapá, enquanto os estados do Pará,
Maranhão, Mato Grosso, Tocantins, Rondônia, Acre e São Paulo participam da rede básica do SIN. Cabe
ressaltar que o Amapá passou a integrar o SIN no decorrer de 2015 conforme Despacho ANEEL nº 2.411.

As operações da Companhia com geração de energia elétrica contam com 4 usinas hidrelétricas, com
capacidade instalada de 8.860,05 MW e 7 usinas termelétricas, com capacidade de 479,97 MW, perfazendo
uma capacidade instalada de 9.340,02 MW. As concessões e autorizações detidas pela Companhia e suas
investidas estão relacionadas na nota 2.
A comercialização de energia elétrica ocorre por meio de contratos firmados com as concessionárias
de distribuição, dos contratos de reserva de potência e fornecimento de energia elétrica, firmados com
consumidores industriais, diretamente atendidos pela Companhia, de contratos oriundos de leilões de energia
realizados pela CCEE e de leilões de compra e venda de energia elétrica, realizados por comercializadores
ou consumidores livres. As eventuais diferenças entre a energia gerada e a vendida, na forma dos contratos
descritos, são comercializadas por intermédio do mercado de curto prazo, no âmbito da CCEE.
A transmissão de energia em corrente alternada é administrada pela Companhia por um sistema composto
de 10.080,45 Km de linhas de transmissão e 46 subestações no SIN, 695,89 Km de linhas de transmissão
e 10 subestações no sistema isolado, totalizando 10.776,34 km de linhas de transmissão e 56 subestações.
A Companhia possui Contratos de Concessão da Transmissão que asseguram o direito de receber Receita
Anual Permitida (RAP), aditivado conforme indicado pela Portaria nº 579, de 31 de outubro de 2012, do
Ministério de Minas e Energia (MME), atendendo às exigências da Lei nº 12.783/2013.
A Companhia também administra um sistema de transmissão em corrente contínua, constituído pela
estação conversora 01 CA/CC, 500/±600 KV, na SE Coletora Porto Velho, e a Estação Inversora 01 CC/CA,
±600/500 kV, na SE Araraquara II.
A Companhia também aufere receitas adicionais provenientes de contratos bilaterais, relativos às instalações
de conexão e demais instalações de transmissão, homologados pela ANEEL.
A Companhia é patrocinadora da Fundação de Previdência Complementar (Previnorte), entidade sem
fins lucrativos criada em 1988 com o objetivo de assegurar aos seus participantes a complementação de
aposentadorias e pensões proporcionadas pela Previdência Social.
A Companhia atua em ações de responsabilidade social, em sua região de atuação, em projetos sociais
inspirados nas políticas públicas que estão pautadas em geração de trabalho e renda; educação, cultura
e esporte; direitos humanos e cidadania; gênero e diversidade; e meio ambiente. Dentre os programas,
destacam-se: (i) Programa Jovem Aprendiz; (ii) Combate a Exploração Sexual das Crianças e Adolecentes;
(iii) Centro de Qualificação Profissional; (iv) Projeto Social APAE Cidadã; (v) Universalização de Energia,
entre outros. Ademais, a Companhia dispensa atenção especial às comunidades indígenas Parakanã, Waimiri
Atroari e Programa São Marcos, desenvolvendo ações por meio de programas de apoio, como forma de
compensar os impactos ambientais e sociais causados por seus empreendimentos.
A Companhia busca o aperfeiçoamento contínuo dos processos de avaliação, registro e mitigação dos
impactos ambientais de suas atividades.
A Companhia detém participação societária em Sociedades de Propósitos Específicos de geração e de
transmissão de energia elétrica (nota 2.2).
NOTA 2 – CONCESSÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA
A Companhia e suas investidas detêm as seguintes concessões e autorizações do Serviço Público de Energia
Elétrica junto ao Poder Concedente:

2.1. Eletronorte
2.1.1. Usinas Hidrelétricas:
RELAÇÃO DE CONCESSÕES E AUTORIZAÇÕES DA ELETRONORTE
Item

Empreendimento

1

UHE - Tucuruí
(Sistema Interligado)

2

UHE - Curuá-Una
(Sistema Interligado)

3

UHE - Samuel
(Sistema Interligado)

4

UHE - Coaracy Nunes
(Sistema Isolado até ago/15)

Documento de Autorização ou Concessão
Despacho nº 11/2013 SCG/ANEEL de 07.01.2013 registra a Potencia Instalada de 8.535.000 kW e Líquida de
8.246.581 kW, DOU 08.01.2013.
Decreto n° 74.279 de 11.07.1974 Contrato de Concessão de Geração n° 007/2004 - ANEEL (Termo Aditivo
N° 01, de 07/04/2005 e Termo Aditivo N° 02, de 10.04.2006)
Resolução Autorizativa n° 345 de 18/10/2005; Contrato de Concessão de Geração Nº 007/2004; (Termo Aditivo
Nº 02, de 10/04/2006)
Decreto n° 83.975 de 14.09.1979 - Despacho DNAEE N° de 02/07/1981 - Contrato de Concessão nº 005/2011
- ANEEL assinado em 16/12/2011; Prorrogação da concessão solicitada através da CE 1.00.480.06 de
18/07/2006, protocolada e entregue na ANEEL na mesma data.
Despacho ANEEL Nº 4.671 de 15.12.2009 parecer favorável ao MME - prorrogação por mais 20 anos.
Portaria Nº 89 - MME de 11-03-2010 - Prorrogação Concessão UHE Samuel até 14.09.2029
Despacho MME publicado D.O.U. 01/11/2012, prorroga concessão UHE até 31/12/2042, com a potência
instalada de 78,00mW (78.000kW).
Despacho nº 3.324 ANEEL de 23/10/2012, publicado no D.O.U. de 26/10/2012.
Contrato de Concessão de Geração Nº 002/2012 - ANEEL de 07/05/2012
Despacho Nº 1.635, de 24.07.2006
Despacho N° 776 de 22.09.2004
Portaria MME n° 179 de 25.06.1997
Portaria nº 038, de 13.02.92 (Decreto nº 35.701 de 23.06.1954)

Prazo de
Concessão

Município

Potência
Instalada (MW)

11/07/2024

Tucuruí - PA

8.535,00

27/07/2028

Santarém - PA

30,30

14/09/2029

Candeias do Jamari
- RO

216,75

31/12/2042

Ferreira Gomes - AP e
Macapá - AP

78,00

Ministério de
Minas e Energia
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2.1.2. Usinas Termelétricas:
RELAÇÃO DE CONCESSÕES E AUTORIZAÇÕES DA ELETRONORTE
Item

Empreendimento

1

UTE - Rio Madeira
(Sistema Interligado)

2

UTE - Rio Acre
(Sistema Interligado)

Documento de Autorização ou Concessão
Despacho Aneel n° 722 de 13.11.2002 (potencia instalada 119,35 mW).
Resolução ANEEL Nº 373 de 20.09.2000 (regularizou a implantação e ampliação)
Auto de Outorga: Portaria MME n° 1.130 de 08.09.1988
Ato de Outorga: Portaria MME 235 de 21.10.1988
Acrescentada Portaria MME 097 de 5/4/1995 aos documentos de autorização.

Despacho ANEEL N° 1063 de 31.12.01 (potencia instalada 18.65 kW)
Ato de Outorga: Portaria MME n° 156 de 06/07/1990
Modificada Portaria MME para DNAEE 156 de 6/7/1990.
Despacho ANEEL N° 1063 de31.12.01 (potencia instalada 32.75kW)
UTE - Rio Branco II
Ato de Outorga: Portaria MME N°156 de 06.07.1990
(Sistema Interligado)
Modificada Portaria MME para DNAEE 156 de 6/7/1990.
Despacho Nº 1.239 SCG/ANEEL de 21.03.2011 (potencia instalada 177.74 kW)
UTE - Santana
Ato de Outorga: Portaria MME nº 344, de 19/05/1989
(Sistema Interligado)
Acrescentada Portaria MME 1.130 de 8/9/1988 e Decreto 1.717 de 24/11/1995 aos documentos de autorização.
Ato de Outorga: Portaria DNAEE nº 613 de 31/08/1994
Resolução Autorizativa Nº 1.018, de 21/08/2007
UTE - Senador Arnon Afonso
Despacho Nº 861 de 01.04.2010 (altera potência instalada de 85.927kW para 85.992kW)
Farias de Mello (antiga UTE
Cedida em Comodato à Boa Vista Energia (Portaria MME nº 58 de 10/02/2010).
Floresta)
Resolução Autorizativa nº 2.894 de 17.05.2011, publicada D.O.U. de 24.05.2011. Portaria MME nº 396, de
(Sistema Isolado)
05/11/2013, publicada no DOU de 06/11/2013, autoriza a transferência temporária da UTE Senador Arnon Afonso
Farias de Mello, para a Boa Vista Energia, até a efetiva interligação do Sistema Isolado de Boa Vista ao SIN.
Portaria nº 418 MME, de 13 de agosto de 2014, reconhece a necessidade de contratação emergencial de até 5 MW,
a partir de 1º /09/2014, de forma excepcional e temporária
Despacho nº 3.146 ANEEL, de 14 de agosto de 2014, liberar as unidades geradoras UG1 a UG9, de 1.640 kW cada
uma. (operação comercial)
Usina Termelétrica - UTE
Despacho nº 2.135 ANEEL, de 1º de julho de 2014, liberar as unidades geradoras UG1 a UG9, de 1.640 kW cada
Santarém
uma. (operação em teste)
(Sistema Interligado)
Resolução Autorizativa nº 4.723, de 17 de junho de 2014 - D.O.U. 30/06/2014 - Implantar e explorar a Usina
Termelétrica UTE Santarém, sob o regime de Produção Independente de Energia
Elétrica - PIE, localizada no município de Santarém, no Estado do
Pará.
UTE - Rio Branco I
(Sistema Interligado)

3
4
5

6

7

Prazo de
Concessão

Município

Potência
Instalada (MW)

19/09/2018

Porto Velho-RO

119,35

05/04/2025

Rio Branco-AC

45,49

10/07/2020

Rio Branco-AC

18,65

10/07/2020

Rio Branco-AC

32,75

19/09/2019

Santana-AP

177,74

31/08/2024

Boa Vista-RR

85,99

30/06/2034

Santarém-PA

14,76

2.1.3. Sistema de Transmissão:
Item

Empreendimento

1

Transmissão Rede Básica

2
3
4
5

6

7
8
9
10
11

12

13

LT 230 kV - SE São Luis II /
São Luis III
LT 230kV - SE Ribeiro
Gonçalves / SE Balsas
LT 500kV - LT Presidente
Dutra-São Luis II / SE Miranda
II

Documento de Autorização ou Concessão
Despacho MME publicado D.O.U. 01/11/2012, prorroga Concessão Transmissão. Prazo de vigência: trinta anos contados
de 1º de janeiro de 2013. Data de Assinatura: 4 de dezembro de 2012.
O Despacho Nº 3.336 ANEEL de 23/10/2012, publicado D.O.U. 26/10/2012, resolve encaminhar ao MME Pleito de
prorrogação da concessão de transmissão de energia elétrica requerida pela Eletronorte.
Contrato de Concessão-Prorrogação nº 058/2001 de 27/06/2001
Portaria MME n° 185 de 06.06.2001
Contrato de Concessão nº 007/2008-ANEEL de 17/03/2008 - SE São Luis II / SE São Luis III(2130/69kV - 150 MVA)
Contrato de Concessão nº 001/2009-ANEEL de 28.01.2009
LT 230kV - SE Ribeiro Gonçalves(500/230kV - 300 MVA e 230/69kV - 50 MVA) / SE Balsas(230/69kV - 100 MVA)
Contrato de Concessão nº002/2009 de 28.01.2009
LT 500kV - Lt Presidente Dutra-São Luis II(500 kV, C1 e C2) / SE Miranda II

DECRETO PRESIDENCIAL DE 23 DE JUNHO DE 2010 (publicado DOU 24.06.2010)
LT 500kV - LT Jorge Teixeira /
Contrato de Concessão nº 009/2010-ANEEL
Lechuga, Circuito Duplo
(publicado DOU 26.07.2010)
Resolução Autorizativa nº 4.454 de 03/12/2013 DOU 10/12/2013, anui com a transferencia de outorga da concessionária
Rio Branco Transmissora de Energia para a ELETRONORTE.
Contrato de Concessão 022/2009 - RBTE - Rio Branco Transmissora de Energia S.A., de 19.11.2009
LT Porto Velho - Abunã - C2
1º Termo Aditivo - RBTE de 26.09.2011.
- 230kV
2º Termo Aditivo - RBTE de 09.08.2012
LT 230 kV - 188 km, SE Porto Fraco / SE Abunã
LT 230 kV - 230 km, SE Abunã / SE Rio branco
SE Nobres 230/138 kV
Contrato de Concessão 013/2011 de 09.12.2011
Contrato de Concessão 012/2011 de 09.12.2011
SE Miramar 230/69 kV
1º Termo Aditivo de 11.03.2013
SE Lucas do Rio Verde
230/138 kV
LT Lechuga - Jorge Teixeira,
C3, 230 kV, 3x150 MVA
Estação Retificadora nº 01 CA/
CC, 800/+-600kV -310 MW
Estação Inversora nº 01 CC/CA
+-600/500 kV - 2950 MW
LT 230 kV Rio Branco 1 - Feijó
T 230 kV Feijó - Cruzeiro do
Sul
SE 230169 kV Feijó - (3+1 R)
x 10 MVA
E 230169 kV Cruzeiro do Sul (6+1 R) x 10 MVA
SE Coletora Porto Velho
500/230kV 2 Estações
Conversoras CA/CC/CA Backto-Back 400MW LT Coletora
Porto Velho - Porto Velho - C1
e C2 - 230kV

Contrato de Concessão 004/2011 de 28.06.2011
Contrato de Concessão nº 014/2012 de 07.05.2012
Resolução Autorizativa nº4.459 de 10 de dezembro de 2013, anui com a transferência de concessão da empresa Estação
Transmissora de Energia - ETE mediante incorporação pela ELETRONORTE e aprova a minuta do Segundo Termo Adidtivo
ao Contrato de Concessão para Prestação do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 012/2009-ANEEL,
formalizando a transferência de concessão de que trata o art. 1º da Resolução nº 4.459.

Prazo de Concessão
31.12.2043

Município / Estado
Vários

17/03/2038

MA

28.01.2039

PI, MA

28.01.2039

MA

12.07.2040

AM

19.11.2039

RO, AC

09.12.2041
09.12.2041

MT
AM, RR

28.06.2031

MT

07.05.2043

AM

25/02/2039

Porto Velho-RO /
Araraquara-SP

29/01/2034

AC

26/02/2039

Porto Velho / RO

Contrato de Concessão nº 091/2014-ANEEL de 29/01/2014

Contrato de Concessão nº 010/2009-ANEEL de 26/02/2009.
4º Termo Aditivo deste Contrato transfere a Concessão da ELETROSUL para a ELETRONORTE, datado de 30/06/2015

2.2. Sociedades de Propósito Específico (SPE)
2.2.1. Empreendimentos em parceria:
Considerando que a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.651, de 7 de abril de 2008, trouxe a possibilidade da Eletrobras, diretamente, ou por meio de suas subsidiárias ou
controladas, associar-se com ou sem aporte de recursos para constituição de consórcios empresariais ou participação em sociedades, com ou sem poder de controle, no Brasil ou no exterior, que se destinem direta ou
indiretamente à exploração da geração ou transmissão de energia elétrica, sob regime de concessão ou de autorização, a Companhia se associou a parceiros em SPEs para exploração de empreendimentos, conforme
demonstrado a seguir:

Ministério de
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2.2.1.1. Empreendimentos em Geração:
SPE

Características do empreendimento

UTE Serra do Navio, com 23,30 MW de
potência instalada
Energética Águas da Pedra
UHE Dardanelos, com 261 MW de
S.A.
potência instalada
Brasventos Miassaba 3
Parque Eólico Miassaba 3, com 68,47
Geradora de Energia S.A.
MW de potência instalada
Brasventos Eolo Geradora de Parque Eólico com 58,45 MW de potência
Energia S.A.
instalada
Rei dos Ventos 3 Geradora de
Parque Eólico Rei dos Ventos 3, com
Energia S.A.
60,12 MW de potência instalada
Companhia Energética
UHE SINOP, com 408 MW de potência
Sinop S.A.
instalada, localizada no Rio Teles Pires
UHE Belo Monte, com 11.233,1 MW de
Norte Energia S.A.
potência instalada, localizada no Rio Xingú
Amapari Energia S.A.

3.2. Políticas contábeis aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas
Concessão/Autorização
Início
Duração
(anos)

3.2.1. Investidas
Em operação

20/05/2008

29

Sim

03/07/2007

35

Sim

20/08/2010

35

Sim

13/12/2010

35

Sim

13/12/2010

35

Sim

26/02/2014

35

Não

26/08/2010

35

Não

2.2.1.2. Empreendimentos em Transmissão:
SPE
Amazônia Eletronorte
Transmissora de Energia S.A.
Brasnorte Transmissora de
Energia S.A.
Integração Transmissora de
Energia S.A.
Transmissora Matogrossense
de Energia S.A.
Manaus Transmissora de
Energia S.A.
Norte Brasil Transmissora de
Energia S.A.
Construtora Integração Ltda
Manaus Construtora Ltda
Linha Verde Transmissora de
Energia S.A.
Belo Monte Transmissora de
Energia SPE S.A.
Transnorte Energia S.A.

Características do empreendimento
LT Coxipó-Cuiabá- Rondonópolis (MT), em
230 kV com 193 Km e SE Seccionadora
Cuiabá
LT Jauru-Juba (MT) e Maggi - Nova
Mutum (MT), ambas em 230 kV e com
402 km, SE Juba e SE Maggi - 230/138 kV
LT Colinas-Miracema-Gurupi-Peixe Nova
Serra da Mesa 2 (TO/GO), em 500 kV
com 695 Km SE Serra da mesa 2 e SE
Peixe 2
LT Jaurú - Cuiabá (MT), com 500 kv e
com 348 Km e SE Jaurú, com 500/230 kV
LT Oriximiná - Silves - Lechuga (PA/
AM), em 500 kV, com 586 Km, SE Silves
500/138kv e SE Cariri 500/230 kv
LT Coletora Porto Velho (RO) - Araraquara
2 (SP), ±600 kV com 2.375 Km
Empresa constituída para construção
do empreendimento da Norte Brasil
Transmissora de Energia S/A
Empresa constituída para construção
do empreendimento da Manaus
Transmissora de Energia S/A
LT Porto Velho - Samuel - Ariquemes - JiParaná - Pimenta Bueno - Vilhena (RO),
Jaurú (MT), com 987 Km, 230 kV
LT Xingu - Estreito - Pará (PA) a Minas
Gerais (MG), em 800 kV com 2.093 km.
LT Lechuga (AM) - Equador - Boa Vista
(RR), com 500 kV e com 715 km, e SE
Equador 500kv, SE Boa Vista 500/230 kv

Concessão
Duração
(anos)

Início

Em operação

18/02/2004

30

Sim

17/06/2008

30

Sim

27/04/2006

30

Sim

19/11/2009

30

Sim

16/10/2008

30

Sim

26/02/2009

30

Sim

-

-

-

-

-

-

19/11/2009

30

Sim

16/06/2014

30

Não

25/01/2012

30

Não

NOTA 3 – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015 foram aprovadas pelo
Conselho de Administração da Companhia em 30 de março de 2016.
As principais práticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras individuais
e consolidadas estão definidas a seguir, sendo adotadas de maneira uniforme em todos os exercícios
apresentados, exceto quando indicados.
3.1. Base de elaboração
As demonstrações financeiras foram elaboradas considerando o custo histórico como base de valor, exceto
por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos, conforme requerido nas
normas contábeis vigentes.
A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também
o exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação das políticas
contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem
como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras
consolidadas, estão divulgadas na nota 4.
3.1.1. Demonstrações financeiras individuais - Controladora
As demonstrações financeiras individuais da Companhia, apresentadas sob o título de Controladora, foram
elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC), com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, nas normas
estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que estão em conformidade com as normas
internacionais de contabilidade (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board - IASB.
3.1.2. Demonstrações financeiras consolidadas – Consolidado
As demonstrações financeiras consolidadas, demonstradas sob o título de Consolidado, estão apresentadas
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições da Lei das
Sociedades por Ações e normas e procedimentos contábeis estabelecidos pela CVM e os pronunciamentos
do CPC, que estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB.
3.1.3. Consolidação
As demonstrações financeiras consolidadas, referente ao exercício 2015, foram preparadas de acordo com
as normas vigentes e incluem as da Companhia, da Linha Verde Transmissora de Energia S.A., que passou
a ser controlada pela Companhia em 2014 (nota 20.5).
No que se refere à consolidação das demonstrações financeiras do exercício de 2014, estão inclusas as
demonstrações financeiras da Companhia, da Linha Verde Transmissora de Energia S.A. e da Estação
Transmissora de Energia S.A., a qual a Companhia detinha o controle acionário até 31 de março de 2014 e
que foi incorporada pela Companhia nesta data.

Para fins de equivalência patrimonial em suas investidas, foram utilizadas as participações societárias
conforme quadro a seguir:
Empresas
Participação (%)
2015
2014
Amapari Energia S.A.
49,00
49,00
Amazônia Eletronorte Transmissora de Energia S.A.
49,00
49,00
Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A.
24,50
24,50
Brasnorte Transmissora de Energia S.A.
49,71
49,71
Brasventos Eolo Geradora de Energia S.A.
24,50
24,50
Brasventos Miassaba 3 Geradora de Energia S.A.
24,50
24,50
Construtora Integração Ltda
49,00
24,50
Companhia Energética Sinop
24,50
24,50
Energética Águas da Pedra S.A.
24,50
24,50
Estação Transmissora de Energia S.A. (*)
Integração Transmissora de Energia S.A.
37,00
37,00
Linha Verde Transmissora de Energia S.A. (**)
100,00
100,00
Manaus Construtora Ltda
30,00
30,00
Manaus Transmissora de Energia S.A.
30,00
30,00
Norte Brasil Transmissora de Energia S.A.
49,00
24,50
Norte Energia S.A.
19,98
19,98
Rei dos Ventos 3 Geradora de Energia S.A.
24,50
24,50
Transmissora Matogrossense de Energia S.A.
49,00
49,00
Transnorte Energia S.A.
49,00
49,00
(*) A SPE Estação Transmissora de Energia S.A. foi incorporada à Companhia em 31 de março de 2014,
conforme descrito na nota 20.4.
(**) O controle da SPE Linha Verde Transmissora de Energia S.A. foi adquirido em 31 de dezembro de 2014,
com base em combinação de negócios, conforme nota 20.5. Anteriormente a esta data, a participação da
Companhia nesta SPE era de 49%.
3.2.1.1. Controladas
Controladas são todas as entidades, incluindo as entidades de propósito específico, nas quais a Companhia
detém o controle. As controladas são totalmente consolidadas a partir da data em que o controle é transferido
para a Companhia. A consolidação é interrompida a partir da data em que a Companhia deixa de ter o controle.
Transações entre Companhias, saldos e ganhos não realizados em transações entre empresas do Grupo são
eliminados. Os prejuízos não realizados também são eliminados, a menos que a operação forneça evidências
de uma perda (impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis das controladas são alteradas, quando
necessário, para assegurar a consistência com as políticas adotadas pelo Grupo.
Nas demonstrações financeiras individuais as informações financeiras de controladas são reconhecidas
através do método de equivalência patrimonial.
3.2.1.2. Controladas em conjunto
Entidades controladas em conjunto são aquelas nas quais a Companhia possui controle compartilhado,
estabelecido contratualmente e que requer consentimento unânime nas decisões estratégicas e operacionais.
Nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, as informações financeiras de controladas em
conjunto são reconhecidas através do método de equivalência patrimonial.
3.2.1.3. Coligadas
Uma coligada é uma entidade sobre a qual a Companhia possui influência significativa e que não se configura
como uma controlada e nem como uma participação em empreendimento sob controle comum.
Nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, as informações financeiras de coligada são
reconhecidas através do método de equivalência patrimonial.
3.2.2. Participação direta da Companhia
As demonstrações financeiras das investidas, utilizadas para a determinação do valor da equivalência
patrimonial, foram levantadas na mesma data das demonstrações financeiras da investidora. Entretanto, de
acordo com as práticas contábeis, foram utilizadas as informações financeiras com defasagem de 30 dias,
para aquelas investidas que não apresentaram suas demonstrações financeiras, na mesma data base, até o
fechamento contábil que deu origem a estas demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2015. Desta
forma, para fins de cálculo de equivalência patrimonial, foram utilizadas as demonstrações financeiras de 30
de novembro de 2015 das investidas. Observamos as demonstrações financeiras das empresas investidas,
com data base de 31 de dezembro de 2015, e as mesmas não apresentaram variação material de seus saldos
se comparados aos apresentados em 30 de novembro de 2015.
Excetua-se desta condição as empresas Linha Verde Transmissora de Energia S.A. e a Norte Brasil
Transmissora de Energia S.A., as quais foram avaliadas pelo método de equivalência patrimonial com base
nos valores apresentados na data base de 31 de dezembro de 2015, e a Construtora Integração que foi
calculada com base nas informações de 31 de outubro de 2015.
3.2.3. Principais práticas de consolidação
a) Eliminação dos investimentos da investidora nas empresas controladas, em contrapartida à sua
participação nos respectivos patrimônios líquidos;
b) Eliminação dos saldos das contas e transações entre a controladora e as suas controladas, bem como das
contas mantidas entre estas controladas.
c) Eliminação das transações de resultado das operações realizadas e o resultado de equivalência patrimonial
entre a controladora e as suas controladas.
3.3. Conversão de moeda estrangeira
3.3.1. Moeda funcional e moeda de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados usando a moeda do principal ambiente
econômico no qual a Companhia e suas investidas atuam. A moeda funcional utilizada pela Companhia e suas
investidas é o Real (R$) e as demonstrações financeiras são apresentadas em milhares de reais.
3.3.2. Transações e saldos
As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando as taxas de
câmbio vigentes nas datas das transações ou nas datas da avaliação, quando os itens são remensurados.
Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da conversão pelas taxas
de câmbio do final do exercício, referentes a ativos e passivos monetários em moedas estrangeiras, são
reconhecidos na demonstração do resultado.
Os ganhos e as perdas cambiais relacionados com empréstimos são apresentados na demonstração do
resultado como receita ou despesa financeira. Todos os outros ganhos e perdas cambiais são apresentados
na demonstração do resultado como variação cambial em conta de resultado financeiro (nota 36).
3.4. Conta movimento e aplicações financeiras
3.4.1. Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo e de
alta liquidez, com vencimentos originais em até 90 dias, e com risco insignificante de mudança de valor (nota 6).
3.4.2. Títulos e valores mobiliários
A Companhia e suas controladas aplicam recursos em títulos e valores mobiliários com vencimentos de
longo prazo e, apesar destas datas de vencimento, a Companhia possui programa de investimento de
curto prazo para a utilização desses recursos antes do vencimento. Sua classificação em circulante e não
circulante considera o fato dos títulos classificados no curto prazo serem mantidos para negociação ativa e
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frequente, possuindo liquidez imediata e intenção de aplicação no plano de investimentos da Companhia. Tais
instrumentos são ajustados ao valor provável de realização, quando aplicável (nota 7).
3.5. Clientes
As contas a receber de clientes correspondem aos valores provenientes da prestação de serviços, da
venda de energia elétrica e da disponibilização no sistema de transmissão operado pela Companhia e suas
investidas, no curso normal das atividades. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos,
as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não
circulante (nota 8).
As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente,
mensuradas pelo custo amortizado, menos a provisão para créditos de liquidação duvidosa.
3.6. Almoxarifado
Os materiais em almoxarifado, classificados no ativo circulante, estão registrados ao custo médio das
aquisições, que não excede ao custo de reposição ou ao valor líquido de realização (nota 13).

Os ativos intangíveis da Companhia e suas investidas compreendem gastos específicos associados à
aquisição de direitos (softwares), acrescidos dos respectivos custos de implantação, quando aplicável, e a
extensão do direito de exploração de contratos ACR que fizeram parte da Repactuação do Risco Hidrológico
(notas 19 e 22).
Ativos intangíveis com vida útil definida, adquiridos separadamente, são registrados ao custo, deduzido da
amortização e das perdas por redução ao valor recuperável, ambas acumuladas. A amortização é reconhecida
linearmente com base na vida útil estimada dos ativos. A vida útil estimada e o método de amortização
são revisados ao fim de cada exercício e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado
prospectivamente.
Os custos de aquisição e implantação, que são diretamente atribuíveis aos projetos e aos testes de produtos
de softwares identificáveis e exclusivos, controlados pela Companhia e suas investidas, são reconhecidos
como ativos intangíveis quando os seguintes critérios são atendidos:
•

é tecnicamente viável concluir o software para que ele esteja disponível para usá-lo ou vendê-lo;

3.7. Cauções e depósitos vinculados

•

a Administração pretende concluir o software para usá-lo ou vendê-lo;

São depósitos judiciais que se promovem em juízo, em conta bancária vinculada a processo judiciais,
realizados em moeda corrente, com o intuito de garantir a liquidação de potencial futura obrigação. Os
depósitos judiciais só podem ser movimentados mediante ordem judicial.

•

o software pode ser vendido ou usado;

•

o software gerará benefícios econômicos futuros prováveis, que podem ser demonstrados;

Tais depósitos estão avaliados pelo valor original, acrescido de juros e atualização monetária, com base nos
dispositivos legais, e ajustados por provisão para perdas na realização, quando aplicáveis (nota 16).

•

estão disponíveis recursos técnicos, financeiros e outros recursos adequados para concluir o
desenvolvimento e para usar ou vender o software; e

3.8. Investimentos

•

o gasto atribuível ao software durante seu desenvolvimento pode ser mensurado com segurança.

Os investimentos da Companhia em empresas controladas, controladas em conjunto e coligadas são
avaliados e registrados pelo método da equivalência patrimonial, reconhecidos inicialmente ao custo, e as
variações no resultado do exercício ou diretamente no patrimônio líquido, conforme aplicável (nota 20).

Nos custos diretamente atribuíveis, que são capitalizados como parte do produto de software, incluem os
custos com empregados alocados na implantação de softwares e uma parcela adequada das despesas
diretas relevantes.

Após o reconhecimento inicial, a entidade mantém os ativos de propriedades para investimentos mensurados
pelo seu valor de custo.

Os custos que não atendem a esses critérios são reconhecidos como despesa, conforme incorridos. Os
custos previamente reconhecidos como despesas não são reconhecidos como ativo em período subsequente.

Quando necessário, as políticas contábeis das empresas investidas são ajustadas para garantir consistência
com as políticas adotadas pela Companhia.
3.9. Imobilizado
O imobilizado é registrado pelo custo de aquisição, formação ou construção, deduzido da depreciação, das
obrigações especiais, e, quando aplicável, reduzido ao valor de recuperação (nota 21).
Os terrenos não são depreciáveis. A depreciação dos demais ativos é calculada pelo método linear, com base
nas taxas anuais estabelecidas pela ANEEL. As taxas médias anuais de depreciação estão demonstradas
na nota 21.2.
Os ganhos e as perdas nas alienações são determinados pela comparação dos resultados com o valor
contábil e são reconhecidos em outras receitas ou despesas operacionais na demonstração do resultado.
A Companhia e suas investidas efetuam, quando necessário, o teste de recuperabilidade dos seus ativos,
utilizando o método do valor presente dos fluxos de caixa futuros gerados pelos ativos (nota 21.6).
3.10. Combinação de negócios
Nas demonstrações financeiras consolidadas, as aquisições de negócios são contabilizadas pelo método de
aquisição. A contrapartida transferida em uma combinação de negócios é mensurada pelo valor justo. Os
custos relacionados à aquisição foram reconhecidos no resultado, quando incorridos.
Os ativos adquiridos e os passivos assumidos identificáveis são reconhecidos pelo valor justo na data da aquisição.
O ágio é mensurado como o excesso da soma da contrapartida transferida, do valor das participações não
controladoras na adquirida e do valor justo da participação do adquirente anteriormente detida na adquirida,
sobre os valores líquidos na data de aquisição dos ativos adquiridos e passivos assumidos identificáveis.
As participações não controladoras que correspondem a participações atuais e conferem aos seus titulares
o direito a uma parcela proporcional dos ativos líquidos da entidade no caso de liquidação, são mensuradas
com base na parcela proporcional das participações não controladoras nos valores reconhecidos dos ativos
líquidos identificáveis da adquirida.
3.11. Ativo financeiro - Concessão do serviço público
Refere-se às contas a receber da Companhia no âmbito das concessões de transmissão de energia elétrica.
O Contrato de Concessão regulamenta a exploração dos serviços públicos de transmissão de energia elétrica
pela Companhia, onde:
•

O preço é regulado (tarifa) e denominado Receita Anual Permitida - RAP. A RAP é reajustada anualmente
por índice de preços e revisada a cada cinco anos. A transmissora não pode negociar preços com
usuários; e

•

Os bens são reversíveis no final da concessão, com direito de recebimento de indenização (caixa) do
Poder Concedente sobre os investimentos ainda não amortizados.

De acordo com a interpretação ICPC 01(R1) - Contratos de Concessão e a orientação OCPC 05 - Contratos
de Concessão, as concessionárias de transmissão de energia elétrica no ambiente regulatório brasileiro
adotam o modelo do ativo financeiro, conforme estabelecido pelo parágrafo 93 da referida orientação.
Desta forma, a parcela estimada dos investimentos realizados e não amortizados ou depreciados até o final
da concessão é classificada como um ativo financeiro (e não como ativo imobilizado) por ser um direito
incondicional de receber caixa ou outro ativo financeiro diretamente do Poder Concedente.
A Companhia mensura o ativo financeiro no início da concessão (fase da construção) pelo valor justo e
posteriormente o mantém ao custo amortizado. No início de cada concessão, a taxa interna de retorno - TIR
é estimada pela Companhia por meio de componentes internos e externos de mercado. A taxa interna de
retorno é estimada por concessão e utilizada para remunerar o ativo financeiro da referida concessão.
O saldo do ativo financeiro reflete o valor do fluxo de caixa futuro descontado pela TIR da concessão. São
consideradas no fluxo de caixa futuro as estimativas da Companhia na determinação da parcela mensal da
RAP que deve remunerar a infraestrutura e da indenização que se espera receber do Poder Concedente
no final da concessão. O valor indenizável é considerado pela Companhia como o valor residual contábil no
término da concessão.
Essa indenização será efetuada com base nas parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis,
ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade
e atualidade do serviço concedido.
A Companhia utiliza os seus resultados históricos como base para determinação de suas estimativas, levando
em consideração o tipo de concessão, a região de operação e as especificidades de cada leilão.
A Administração entende que o custo de construção da linha de transmissão de energia elétrica da
Companhia, contempla todos os custos para implantação do empreendimento. Alguns bens que formam o
ativo financeiro da concessão da Companhia foram adquiridos em moeda estrangeira. Desta forma, o custo
de variação cambial está intrínseco a operação de construção, formando o ativo financeiro.
Esse crédito está distribuído entre circulante e não circulante, considerando a expectativa de recebimento dos
valores envolvidos, tendo como base a data do final das concessões.
O ativo é apresentado líquido da amortização acumulada e das perdas por redução ao valor recuperável,
quando aplicável.
A Companhia efetua, anualmente, o teste de recuperabilidade dos seus ativos, utilizando o método do valor
presente dos fluxos de caixa futuros gerados pelos ativos (nota 10.2.2).
3.12. Intangível

Os custos com aquisição e implantação de softwares reconhecidos como ativos são amortizados usando-se
o método linear ao longo de suas vidas úteis, pela taxa descrita na nota 22.
3.13. Gastos com estudos e projetos
Os gastos efetuados com estudos e projetos, inclusive de viabilidade e inventários de aproveitamentos
hidrelétricos e de linhas de transmissão, são reconhecidos como despesa operacional no momento em que
ocorrem até que se tenha a comprovação efetiva da viabilidade econômica de sua exploração ou a outorga
da concessão e/ou autorização. A partir da concessão e/ou autorização para exploração do serviço público de
energia elétrica ou, da comprovação da viabilidade econômica do projeto, os gastos incorridos recuperáveis
passam a ser capitalizados como custo do desenvolvimento do projeto.
3.14. Imposto de renda e contribuição social, correntes e diferidos
As despesas fiscais do exercício compreendem o imposto de renda e a contribuição social, correntes e
diferidos. Os tributos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção em
que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido. Nesse caso, o imposto
também é reconhecido no patrimônio líquido ou no resultado abrangente.
O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) é calculado com base no resultado ajustado ao lucro real,
pelas adições e exclusões previstas na legislação, à alíquota vigente de 15% e adicional de 10%, quando
aplicável. A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) é calculada à alíquota de 9% sobre o resultado
antes do imposto de renda, ajustada nos termos da legislação vigente.
O IRPJ e a CSLL diferidos são calculados sobre os prejuízos fiscais do IRPJ e bases negativas de CSLL e
as correspondentes diferenças temporárias entre as bases de cálculo do imposto sobre ativos e passivos
e os valores contábeis das demonstrações financeiras. O CPC 32 estabelece condições para o registro
contábil de ativos fiscais diferidos, decorrentes de diferenças temporárias e de prejuízos fiscais e bases
negativas de contribuição social. Essas condições incluem histórico de rentabilidade e expectativa de
geração de lucros tributários futuros, fundamentadas em estudo técnico de viabilidade, que permitam a
realização do ativo fiscal diferido.
O passivo do IRPJ e da CSLL diferidos é integralmente reconhecido, enquanto que o ativo depende da
expectativa de realização (nota 11.2).
3.15. Instrumentos financeiros
Os ativos e passivos financeiros são inicialmente mensurados pelo valor justo. Os custos da transação
diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e passivos financeiros (exceto por ativos e passivos
financeiros reconhecidos ao valor justo no resultado) são acrescidos ou deduzidos do valor justo dos ativos
ou passivos financeiros, se aplicável, após o reconhecimento inicial. Os custos da transação diretamente
atribuíveis à aquisição de ativos e passivos financeiros ao valor justo, por meio do resultado, são reconhecidos
imediatamente no resultado.
3.15.1. Ativos financeiros não derivativos
Os ativos financeiros estão classificados nas seguintes categorias específicas: (i) ativos financeiros ao valor
justo por meio do resultado; (ii) investimentos mantidos até o vencimento; e (iii) empréstimos e recebíveis.
A classificação depende da natureza e finalidade dos ativos financeiros e é determinada na data do
reconhecimento inicial.
(i) Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado
Os ativos financeiros são classificados ao valor justo por meio do resultado quando são mantidos para
negociação com o propósito de venda no curto prazo ou designados pelo valor justo por meio do resultado.
Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são demonstrados ao valor justo, e quaisquer
ganhos ou perdas resultantes são reconhecidos no resultado. Ganhos e perdas líquidos reconhecidos no
resultado incorporam os dividendos ou juros auferidos pelo ativo financeiro, sendo incluídos na rubrica outras
receitas e despesas financeiras, na demonstração do resultado.
(ii) Investimentos mantidos até o vencimento
Os investimentos mantidos até o vencimento correspondem a ativos financeiros não derivativos, com
pagamentos fixos ou determináveis e data de vencimento fixa, que a Companhia tem a intenção positiva
e a capacidade de manter até o vencimento. Após o reconhecimento inicial, os investimentos mantidos até
o vencimento são mensurados ao custo amortizado, utilizando o método de juros efetivos, menos eventual
perda por redução ao valor recuperável.
(iii) Empréstimos e recebíveis
Incluem-se nesta categoria os empréstimos concedidos e os recebíveis que são ativos financeiros não
derivativos, com pagamentos fixos ou determináveis, que não possuem cotação em um mercado ativo. São
classificados como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a
data do balanço, que são classificados como ativos não circulantes.
Os empréstimos e recebíveis da Companhia e suas investidas compreendem caixa e equivalentes de
caixa, exceto os investimentos de curto prazo, contas a receber, valores a receber de empresas ligadas e
demais contas a receber. Os empréstimos e recebíveis são inicialmente reconhecidos pelo valor justo e,
subsequentemente, mensurados pelo custo amortizado, usando o método da taxa de juros efetiva.
3.15.2. Passivos financeiros não derivativos

Ministério de
Minas e Energia
CNPJ Nº 00.357.038/0001-16
http://www.eletronorte.gov.br
Os passivos financeiros são classificados ao valor justo por meio do resultado ou financiamentos e empréstimos.
a) Debêntures, financiamentos e empréstimos
As debêntures, os financiamentos e empréstimos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo, líquido dos
custos decorrentes da transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer
diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida
na demonstração do resultado, durante o período em que os empréstimos estejam em andamento, utilizando
o método da taxa de juros efetiva.
Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que o grupo tenha um direito
incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço.
Os ganhos sobre investimentos decorrentes da aplicação temporária dos recursos obtidos com empréstimos
e financiamentos específicos, ainda não gastos com o ativo qualificável, são deduzidos dos custos com
empréstimos e financiamentos elegíveis para capitalização, quando o efeito é material.
Todos os demais custos com empréstimos e financiamentos são reconhecidos no resultado do exercício em
que são incorridos.
b) Outros passivos financeiros
São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes
encargos incorridos até à data do balanço (custo amortizado).
3.15.3. Instrumentos financeiros derivativos
Os derivativos são inicialmente reconhecidos ao valor justo, na data de contratação, e são posteriormente
remensurados pelo valor justo no encerramento do exercício. Eventuais ganhos ou perdas são reconhecidos
no resultado imediatamente.
A Companhia e suas investidas não possuem instrumentos financeiros derivativos para administrar a sua
exposição a riscos de taxa de juros e câmbio, incluindo contratos de câmbio a termo, swaps de taxa de juros
e de moedas. A nota 14 inclui informações mais detalhadas sobre os instrumentos financeiros derivativos.
3.15.3.1. Derivativos embutidos
A Companhia faz uso de derivativos embutidos vinculados a contratos de longo prazo para fornecimento de
energia elétrica com clientes do setor de alumínio (nota 14.1).
A Estação Transmissora de Energia S.A., enquanto investida da Companhia, firmou contrato de emissão de
debêntures em junho de 2011. O contrato possui cláusula contratual referente à possibilidade da conversão
destas debêntures em ações da Companhia a critério da Sudam, assim, também fazendo uso de derivativo
embutido (nota 14.2). Esse contrato foi transferido para a Companhia quando da incorporação.
Os derivativos embutidos são tratados separadamente de seus contratos principais, quando seus riscos e
suas características não forem estreitamente relacionados aos dos contratos principais e estes não forem
mensurados pelo valor justo por meio do resultado.
3.16. Fornecedores
As contas a pagar a fornecedores são obrigações provenientes da aquisição de bens ou serviços no curso
normal dos negócios, sendo classificadas no passivo circulante se o pagamento for devido no período de até
um ano da data do balanço. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.
As contas a pagar a fornecedores não possuem caráter de financiamento e são, inicialmente, reconhecidas
pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa de
juros efetiva, se aplicável (nota 23).
3.17. Remuneração aos acionistas
A distribuição de dividendos é reconhecida como passivo nas demonstrações financeiras ao final do exercício,
com base no Estatuto Social. Os valores acima do mínimo obrigatório requerido por lei somente são
provisionados quando aprovados em Assembleia de Acionistas, sendo registrados no patrimônio líquido em
conta específica denominada, Dividendos Adicionais Propostos (nota 26).
3.18. Provisões para riscos
As provisões para riscos, relacionadas a processos judiciais e administrativos (trabalhistas, tributários e
cíveis), são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente, legal ou presumida, como
resultante de eventos passados, em que seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação
seja provável (nota 28).
As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a
obrigação, usando uma taxa antes dos impostos, a qual reflete as avaliações atuais do mercado do valor
temporal do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação.
3.19. Obrigações com empregados
3.19.1. Benefícios pós-emprego (Plano de suplementação de aposentadoria)
A Companhia participa de plano de pensão, administrado por entidade fechada de previdência privada, que
provêm a seus empregados pensões e outros benefícios pós-emprego (nota 32).
O passivo reconhecido no balanço patrimonial relacionado ao plano de benefício definido é o valor presente
da obrigação de benefício, definido na data do balanço, menos o valor de mercado dos ativos do plano,
ajustado: (i) por ganhos e perdas atuariais; (ii) pelas regras de limitação do valor do ativo apurado; e (iii) pelos
requisitos de fundamentos mínimos. A obrigação de benefício definido é calculada anualmente por atuários
externos, usando o método de crédito unitário projetado. O valor presente da obrigação de benefício definido
é determinado mediante o desconto das saídas futuras de caixa, usando-se as taxas de juros condizentes
com o rendimento de mercado, as quais são denominadas na moeda em que os benefícios serão pagos e que
tenham prazos de vencimento próximos daqueles da respectiva obrigação do plano de pensão.
As dívidas contratadas referem-se aos requisitos de fundamentos mínimos e são consideradas na
determinação de um passivo adicional, referente a contribuições futuras que não serão recuperáveis.
Os ganhos e as perdas atuariais, decorrentes de ajustes com base na experiência e nas mudanças das
premissas atuariais, são debitados ou creditados diretamente ao patrimônio líquido, em outros resultados
abrangentes, no período em que ocorrem.
Para o plano de contribuição definida, a Companhia paga contribuições a entidade fechada de previdência
privada em bases compulsórias, contratuais ou voluntárias. Exceto pela parcela relacionada aos pecúlios de
invalidez e morte, para os quais é efetuado cálculo atuarial por atuário independente, a Companhia não tem
outras obrigações relativas a pagamentos adicionais. As contribuições são reconhecidas como despesas no
período em que são devidas.
3.19.2. Incentivo ao desligamento de pessoal
A Companhia possuía, até o fim de 2014, programa de incentivo ao desligamento voluntário, que previa o
pagamento de indenizações como reconhecimento ao tempo de trabalho, aos empregados que aderiram aos
programas (nota 27).
3.19.3. Outras obrigações pós-emprego
A Companhia oferece algumas vantagens a seus empregados, das quais se identificam duas geradoras
de obrigações pós-emprego: (i) programa de assistência médica vitalícia a empregados aposentados por
invalidez e seus dependentes; e (ii) apólice de seguro de vida em grupo estendida à adesão de aposentados.
Essas obrigações são avaliadas, anualmente, por atuários independentes qualificados (nota 32).
3.20. Adiantamentos de clientes
Os valores antecipados por clientes, por conta de contratos de fornecimento de energia elétrica de longo
prazo, foram registrados parte no passivo circulante e parte no passivo não circulante (nota 30).
3.21. Demais direitos e obrigações

Outros ativos e passivos, circulantes e não circulantes, sujeitos à variação monetária por força de legislação ou
cláusulas contratuais, estão corrigidos com base nos índices previstos nos respectivos dispositivos, de forma
a refletir os valores atualizados até a data das demonstrações financeiras. Os demais estão apresentados
pelos valores incorridos na data da formação, sendo os ativos reduzidos de provisão para perdas e/ou ajustes
a valor presente, quando aplicável.
3.22. Capital social
As ações ordinárias sem valor nominal são classificadas no patrimônio líquido (nota 33.1).
3.23. Reconhecimento de receita
A receita compreende o valor justo da contraprestação, recebido ou a receber, pela comercialização de
produtos e serviços no curso normal das atividades da Companhia e de suas investidas.
A Companhia e suas investidas reconhecem a receita quando: (i) o valor da receita pode ser mensurado com
segurança; (ii) é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade; e (iii) quando critérios
específicos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades.
A Companhia e suas investidas baseiam suas estimativas em resultados históricos, levando em consideração
o tipo de cliente, o tipo de transação e as especificações de cada venda.
A receita é apresentada líquida dos impostos e estão detalhadas na nota 34.
3.23.1. Receita operacional
A Companhia e suas investidas atuam no mercado de energia elétrica e reconhece a receita no momento em
que uma das empresas entrega o produto ou presta o serviço.
3.23.2. Receita financeira
A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido pelo regime de competência, usando o método
da taxa efetiva de juros. Quando uma perda (impairment) é identificada em relação a um direito a receber, a
Companhia e suas investidas reduzem o valor contábil para seu valor recuperável, que corresponde ao fluxo
de caixa futuro estimado, descontado à taxa efetiva de juros original do instrumento. Subsequentemente,
à medida que o tempo passa, os juros são incorporados às contas a receber, em contrapartida de receita
financeira (nota 36).
3.24. Receita de Construção e Custo de Construção
A Companhia e suas investidas reconhecem em suas demonstrações financeiras margem de lucro zero sobre
os valores registrados a titulo de receita de construção de empreendimentos de transmissão, cuja construção
é efetuada por terceiros, haja vista que a condição principal de empresa concessionária de energia elétrica,
cujo objeto empresarial é o de manter e operar, pelo prazo da concessão, o empreendimento onde o retorno
ocorre por meio do recebimento da Receita Anual Permitida (RAP).
3.25. Avaliação do valor de recuperação (Impairment)
3.25.1. Ativos Imobilizado e Financeiro – Concessão do serviço público
A Companhia avalia periodicamente seus ativos buscando evidências objetivas que possam levar a perdas
de valores não recuperáveis em suas unidades geradoras de caixa (UGCs), ou ainda, quando eventos ou
alterações significativas indicarem que os seus valores contábeis possam não ser recuperáveis. Sempre que
eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável para uma
determinada UGC, uma perda por impairment é reconhecida pelo valor ao qual o valor contábil do ativo excede
seu valor recuperável. Este último é o valor mais alto entre o valor justo de um ativo menos os custos de venda
e o seu valor em uso. Como para os ativos da companhia não existe um mercado ativo de negociação, o valor
em uso é estimado por meio da projeção dos fluxos de caixa futuros estimados descontados a valor presente
utilizando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita avaliações de mercado atuais do valor do
dinheiro no tempo e os riscos específicos da Companhia durante seu período de concessão.
Os ativos periodicamente avaliados compõem o Imobilizado, ativos associados às concessões de geração de
energia, e o Ativo Financeiro – concessão de serviço público, ativos vinculados ás concessões de transmissão
de energia.
Se, num período subsequente, o valor da perda por impairment diminuir e a diminuição puder ser relacionada
objetivamente com um evento que ocorreu após a perda ser reconhecida (como uma melhoria na
classificação de crédito do devedor), a reversão dessa perda reconhecida anteriormente será reconhecida na
demonstração do resultado.
3.25.2. Contratos onerosos
A Companhia avalia periodicamente seus contratos buscando evidências objetivas que possam levar à
conclusão de que os contratos se tornaram contratos onerosos, ocasião em que estes contratos devem
ser tratado dentro do alcance do CPC 25. A onerosidade de um contrato é caracterizada quando os custos
inevitáveis de satisfazer suas obrigações excedem os benefícios econômicos que se espera sejam recebidos
ao longo do mesmo contrato. Os custos inevitáveis do contrato refletem o menor custo líquido de sair do
contrato, e este é determinado com base: (a) no custo de cumprir o contrato; (b) no custo de qualquer
compensação ou de penalidades provenientes do não cumprimento do contrato, entre os dois, o menor.
Antes de ser estabelecida uma provisão separada para um contrato oneroso, a entidade deve reconhecer
qualquer perda decorrente de desvalorização que tenha ocorrido nos ativos relativos a esse contrato. A
estimativa para os contratos onerosos, quando caracterizados, é realizada por meio da projeção dos fluxos
de caixa futuros estimados para um determinado contrato descontados a valor presente utilizando uma taxa
de desconto antes dos impostos que reflita avaliações de mercado atuais do valor do dinheiro no tempo e os
riscos específicos da Companhia.
Se, num período subsequente, o valor da perda registrada para um contrato oneroso diminuir e a diminuição
puder ser relacionada objetivamente com um evento que ocorreu após a perda ser reconhecida (como uma
melhoria na classificação de crédito do devedor), a reversão dessa perda reconhecida anteriormente será
reconhecida na demonstração do resultado.
3.25.3. Principais premissas
Em relação ao teste realizado em 2014 o teste de 2015 houve mudança na metodologia utilizada. Em 2014
utilizou-se o resultado apurado de cada UGC em 2014, e a partir deste valor foi projetado o fluxo de caixa até
o fim de cada concessão. Em 2015, a base das projeções foi o Planejamento Estratégico da empresa para o
ciclo 2015-2019 que foi então segregado por UGC.
As principais premissas utilizadas nos cálculos do valor em uso em 31 de dezembro de 2015 são:
•
Para a projeção da receita do segmento Transmissão foram consideradas as RAPs – Receita Anual
Permitida - estabelecidas na Resolução Homologatória ANEEL nº 1.918/2015, de 29 de junho de 2015, que
estabelece a RAP para o ciclo 2015-2016 para as concessionárias de Transmissão. Foi projetada também
a receita com Contratos de O&M da Transmissão e com Comunicação e Multimídia, estas receitas foram
rateadas entre as UGCs de Transmissão, pois são atividades ligadas a este segmento;
• Para a projeção da receita do segmento Geração foram considerados os parâmetros dos contratos
atualmente vigentes da Companhia. Foi projetada também a receita com o Contrato de O&M da UHE Belo
Monte, e foi rateada entre as UGCs de Geração, pois é uma atividade ligada a este segmento;
• A projeção de impostos, tributos, e contribuições seguiu os parâmetros existentes na legislação atual;
• A depreciação projetada levou em consideração o tempo de vida útil de acordo com o prazo da concessão;
• As projeções de custos com Pessoal, Material, Serviços de Terceiros e Outros – PMSO foram realizadas
com base no Planejamento da Companhia para os próximos anos;
• A avaliação se limitou ao horizonte de cada concessão sem considerar sua eventual prorrogação;
• Para o valor salvado, considerado ao final de cada concessão foi considerado o valor Novo de Reposição
- VNR. A utilização do VNR se coaduna com o entendimento atual da ANEEL segundo o qual os ativos a
serem indenizados serão calculados com base no seu VNR, que expressa o valor de mercado de um ativo
semelhante adquirido hoje;
A taxa de desconto utilizada considerou parâmetros de mercado e levou em conta os parâmetros de risco
atualmente vigentes no setor elétrico e especificamente nas empresas do Grupo Eletrobras.
3.26. Lucro básico e lucro diluído
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O lucro básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuído aos acionistas da Companhia,
pela quantidade de ações em circulação. O lucro diluído por ação é calculado mediante o ajuste da
quantidade média ponderada de ações em circulação, para presumir a conversão de todas as ações
potenciais diluídas (nota 38).
3.27. Apresentação de informações por segmento
As informações por segmento operacionais são apresentadas de modo consistente com o relatório interno
fornecido para o principal tomador de decisões operacionais. O principal tomador de decisões operacionais,
responsável pela alocação de recursos e pela avaliação de desempenho dos segmentos operacionais, é
a Diretoria-Executiva, também responsável pela tomada de decisões estratégicas da Companhia (nota 39).
NOTA 4 - ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS
Estimativas contábeis são aquelas decorrentes da aplicação de julgamentos subjetivos e complexos, por parte
da Administração da Companhia e suas investidas, decorrentes da necessidade de reconhecer impactos
importantes para demonstrar adequadamente a posição patrimonial e de resultado.
As estimativas contábeis tornam-se críticas à medida que aumenta o número de variáveis e premissas que
afetam a condição futura dessas incertezas, tornando os julgamentos ainda mais subjetivos e complexos.
Na preparação das presentes demonstrações financeiras, tanto da controladora quanto do consolidado, a
Administração adotou estimativas e premissas baseadas na experiência histórica e em outros fatores que
entende como razoáveis e relevantes para a sua adequada apresentação. Ainda que estas estimativas e
premissas sejam permanentemente monitoradas e revistas pela Administração da Companhia e de suas
investidas, a materialização sobre o valor contábil de ativos, passivos e de resultado das operações são
inerentemente incertas, por decorrer do uso de julgamento.
No que se refere às estimativas contábeis avaliadas como sendo as mais críticas, a Administração da
Companhia e de suas investidas formam seus julgamentos sobre eventos futuros, variáveis e premissas,
como a seguir:
4.1. Tributos diferidos
Ativos fiscais diferidos são reconhecidos somente em relação a diferenças temporárias e prejuízos fiscais na
medida em que se considera provável que a Companhia terá lucro tributável futuro em relação aos ativos
fiscais diferidos que possam ser utilizados. De acordo com a regulamentação contábil, a realização esperada
do crédito tributário da Companhia e suas investidas está baseada na projeção de receitas futuras e estudos
técnicos.
Essas estimativas baseiam-se em expectativas atuais e em estimativas sobre projeções de eventos e
tendências futuros, que podem afetar as demonstrações contábeis e que foram aprovadas pela Administração.
O método para apuração e contabilização do IRPJ e CSLL passivos é aplicado para determinação do IRPJ
e CSLL diferidos, gerados por diferenças temporárias entre o valor contábil dos ativos e passivos e seus
respectivos valores fiscais e para compensação com prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL. Ativos
e passivos fiscais diferidos são calculados e reconhecidos utilizando-se as alíquotas aplicáveis ao lucro
tributável nos anos em que essas diferenças temporárias deverão ser realizadas. O lucro tributável futuro
pode ser maior ou menor que as estimativas consideradas pela Administração quando da definição da
necessidade de registrar ou não o montante do ativo fiscal diferido (nota 11.2).
4.2. Provisão para redução do valor recuperável de ativos
A Administração da Companhia e de suas investidas adota variáveis e premissas em teste de determinação
de recuperação de ativos de longa duração para determinação do valor recuperável desses ativos e
reconhecimento de impairment, quando necessário. Nesta prática são aplicados julgamentos baseados
na experiência histórica na gestão do ativo, grupo de ativos ou unidade geradora de caixa que podem,
eventualmente, não se verificar no futuro, inclusive quanto à vida útil econômica estimada de seus ativos de
longa duração, que representa as práticas determinadas pela ANEEL, aplicáveis sobre os ativos vinculados
à concessão do serviço público de energia elétrica, que podem variar em decorrência da análise periódica do
prazo de vida útil econômica de bens.
Também impactam na determinação das variáveis e premissas utilizadas pela Administração na determinação
do fluxo de caixa futuro descontado, para fins de reconhecimento do valor recuperável de ativos de longa
duração, diversos eventos inerentemente incertos. Dentre estes eventos destacam-se a manutenção dos
níveis de consumo de energia elétrica, taxa de crescimento da atividade econômica no país, disponibilidade
de recursos hídricos, além daquelas inerentes ao fim dos prazos de concessão de serviços públicos de
energia elétrica detidas pelas investidas da Companhia, em especial quanto ao valor de sua reversão ao
final do prazo de concessão. Neste ponto, foi adotada pela Administração a premissa, de acordo com o novo
marco regulatório, utilizando-se o Valor Novo de Reposição (VNR) como parâmetro, sendo que, nos casos
em que não houve determinação do valor final pelo regulador, foi utilizado o VNR ou o saldo contábil, entre
os dois, o menor.
4.3. Vida útil do ativo imobilizado
A Companhia e suas investidas reconhecem a depreciação de seus ativos imobilizados com base nas taxas
anuais estabelecidas pela ANEEL, limitadas ao prazo da concessão das usinas e demais instalações, quando
aplicável. Entretanto, as vidas úteis reais podem variar com base na atualização tecnológica de cada unidade.
As vidas úteis dos ativos imobilizados também afetam os testes de recuperação do custo dos ativos de longa
duração, quando necessário (nota 21.2).
4.4. Ativo financeiro – concessão do serviço público
A Companhia e suas investidas adotaram a premissa que os bens são reversíveis no final da concessão,
com direito de recebimento integral de indenização (caixa) do Poder Concedente sobre os investimentos
ainda não amortizados. Com base nas disposições contratuais e nas interpretações dos aspectos legais e do
novo marco regulatório, considerou-se que a Companhia será indenizada pela Rede Básica de Instalações
Existentes (RBSE) e investimentos posteriores (nota 10), de acordo com o determinado na Lei nº 12.783/2013.
As premissas utilizadas pela Companhia e suas investidas para determinação do ativo financeiro de
transmissão são as seguintes:
a) Ativo financeiro indenizável - a Companhia e suas investidas reconhecem em suas demonstrações
financeiras o valor residual dos ativos de transmissão ainda não amortizados, como ativo financeiro,
determinado com base nas taxas de depreciação aprovadas pela ANEEL, tendo como base o VNR ou o valor
contábil, entre os dois, o menor (nota 10).
b) Ativo financeiro amortizável pela RAP – as adições decorrentes das novas construções e/ou ampliações
da infraestrutura de transmissão são registradas como ativo financeiro (notas 10 e 34).
c) Remuneração do ativo financeiro – a Companhia e suas investidas reconhecem em suas demonstrações
financeiras, a título de receita operacional, valor calculado sobre recebíveis registrados como ativo financeiro
(antigo imobilizado), com base em taxa apurada, conforme o fluxo de recebimento das RAPs (RAP bruta (-)
valor alocado para receita de O&M) até o final dos contratos de concessão do serviço de transmissão de
energia elétrica (nota 34).
d) Receita de O&M - a Companhia e suas investidas reconhecem em suas demonstrações financeiras receita
de operação e manutenção (O&M), considerando os valores realizados de pessoal, material, serviços e
outros (PMSO) no período, acrescidos das taxas de PIS/PASEP e COFINS e das taxas referentes a encargos
regulatórios (RGR, taxa de fiscalização e P&D) (notas 34 e 35).
e) Margem de Construção, Receita de Construção e Custo de Construção - a Companhia e suas
investidas reconhecem em suas demonstrações financeiras margem de lucro zero sobre os valores
registrados a titulo de receita de construção de empreendimentos de transmissão, cuja construção é efetuada
por terceiros, haja vista que a condição principal de empresa concessionária de energia elétrica, cujo objeto
empresarial é o de manter e operar, pelo prazo da concessão, o empreendimento onde o retorno ocorre por
meio do recebimento da Receita Anual Permitida (RAP) (notas 34 e 35).
4.5. Valor justo de derivativos e outros instrumentos financeiros
O valor justo de instrumentos financeiros que não são negociados em mercados ativos é determinado
mediante o uso de técnicas de avaliação. A Companhia e suas investidas utilizam seu julgamento para
escolher diversos métodos e definir premissas que se baseiam principalmente nas condições de mercado
existentes na data do balanço.
4.6. Benefícios a empregados

4.6.1. Benefícios pós-emprego
O valor atual de obrigações de planos de pensão depende de fatores que são determinados com base em
cálculos atuariais, que utilizam várias premissas. Entre as premissas usadas na determinação do custo
(receita) líquido para os planos de pensão, está a taxa de desconto. Quaisquer mudanças nessas premissas
afetarão o valor contábil das obrigações dos planos de pensão.
A Companhia determina a taxa de desconto apropriada ao final de cada exercício. Essa é a taxa de juros
usada para determinar o valor presente de saídas de caixa futuras estimadas que devam ser necessárias
para liquidar as obrigações de planos de pensão. Ao determinar a taxa de desconto apropriada, a Companhia
e suas investidas consideram as taxas de juros de títulos públicos mantidos na moeda em que os benefícios
serão pagos e que têm prazos de vencimento próximos dos prazos das respectivas obrigações de planos
de pensão.
Os valores justos dos instrumentos de capital e de dívida são determinados com base em preços de mercado
cotados em mercados ativos enquanto os valores justos dos investimentos imobiliários não são baseados em
preços de mercado cotados em mercados ativos.
Outras premissas importantes para as obrigações de planos de pensão se baseiam, em parte, em condições
atuais do mercado (nota 32).
4.6.2. Incentivo ao desligamento de pessoal
Em atendimento ao Pronunciamento Técnico CPC 33, a provisão de benefícios a empregados foi mensurada
pelo valor presente dos gastos necessários para fazer face às indenizações previstas nos programas de
incentivo ao desligamento voluntário, instituídos nos exercícios anteriores.
4.7. Provisões para riscos
É definida com base em avaliação e qualificação dos riscos cuja probabilidade de perda é considerada
provável. Esta avaliação é suportada pelo julgamento da Administração, juntamente com seus assessores
jurídicos, considerando a jurisprudência, as decisões em instâncias iniciais e superiores, o histórico de
eventuais acordos e decisões, a experiência da Administração e dos assessores jurídicos, bem como outros
aspectos aplicáveis (nota 28). As provisões são julgadas pela Administração da Companhia e de suas
investidas como suficientes para cobrir eventuais perdas em processos judiciais de qualquer natureza.
4.8. Compensações socioambientais
Para efeitos de registro contábil dos custos socioambientais relacionados à construção de empreendimentos
de geração de energia elétrica, os quais serão desembolsados no futuro durante o prazo da concessão,
a geradora deve elaborar a melhor estimativa dos desembolsos futuros trazidos a valor presente. Esse
valor é registrado como custo do ativo imobilizado e depreciado a partir da entrada em operação comercial
do empreendimento. Após a entrada em operação comercial do empreendimento, caso a Administração
identifique que a estimativa inicial desses custos deverá sofrer ajustes relevantes para mais ou para menos
ou por reversão do ajuste a valor presente, a provisão deve ser ajustada em contrapartida ao resultado do
exercício. O empreendimento relacionado é a expansão da Usina Hidrelétrica Tucuruí (nota 31.3).
4.9. Riscos relacionados à conformidade com leis e regulamentos
4.9.1. Providências derivadas de suspeição oriunda da Operação Lava Jato
Em 2014 foi deflagrada a chamada “Operação Lava Jato”, que investiga, segundo informações públicas, a
existência de um suposto esquema de corrupção envolvendo empresas responsáveis, principalmente, por
obras no setor de infraestrutura no Brasil.
Em razão das notícias divulgadas na imprensa em 2015 em conexão com tal Operação, envolvendo
empresas que também prestam serviços para empresa(s) controlada(s) pelo Grupo Eletrobras e/ou para
determinadas sociedades de propósito específico nas quais a Eletrobras e/ou suas controladas detêm
participação, foram abertas 3 (três) comissões de correição na Eletrobras, a fim de verificar os processos de
contratação de empreiteiras pelas referidas empresas. Considerando as limitações dos métodos de trabalho
dessas Comissões, o Conselho de Administração da Eletrobras decidiu pela contratação de um escritório
com a expertise necessária para conduzir uma investigação independente com o intuito de avaliar a eventual
existência de irregularidades que violem o Foreign Corruption Practice Act (FCPA), a Lei anti-corrupção
brasileira e/ou o código de ética da Eletrobras em determinados empreendimentos, tendo o escritório de
advocacia Hogan Lovells sido contratado em 10 de junho de 2015 com essa finalidade.
Tal investigação independente é supervisionada por uma Comissão Independente para Gestão da
Investigação, cuja criação foi aprovada pelo Conselho de Administração da Eletrobras em 31 de julho de 2015,
com a finalidade de garantir a independência dos trabalhos desenvolvidos pelo escritório Hogan Lovells. Esta
Comissão é composta pela Dra. Ellen Gracie Northfleet, ministra aposentada do Supremo Tribunal Federal,
pelo Dr. Durval José Soledade Santos, ex-diretor da Comissão de Valores Mobiliários, e pelo Dr. Manoel
Jeremias Leite Caldas, representante dos acionistas minoritários.
Ainda sobre a Operação Lava-Jato, importa mencionar que em 29 de abril de 2015, em razão de notícias que
tratavam de um suposto esquema de corrupção, o então Diretor-Presidente da Eletrobras Eletronuclear, Sr.
Othon Luiz Pinheiro da Silva, solicitou seu licenciamento e em 04 de agosto de 2015 renunciou ao cargo. O
Sr. Othon Luiz Pinheiro da Silva atualmente é réu de ação penal na qual a Eletrobras solicitou ingresso na
qualidade de assistente de acusação.
Outrossim, em decorrência de notícias citando o suposto envolvimento do Diretor da Eletrobras Eletronorte, o
Sr. Adhemar Palocci, e do Diretor da Eletrobras, Sr. Valter Luiz Cardeal, na prática de supostos atos ilíticitos
em conexão com a Operação Lava-Jato, em 31 de julho de 2015 ambos solicitaram licença de seus cargos
como diretores da Eletronorte e Eletrobras, respectivamente, e no dia 05 de agosto de 2015 o Sr. Valter Luiz
Cardeal solicitou licença também dos Conselhos de Administração das empresas CGTEE, Amazonas GT e
Eletrosul. Os Srs. Adhemar Palocci e Valter Luiz Cardeal permanecem licenciados.
Na medida em que os trabalhos de investigação conduzidos pelo escritório Hogan Lovells evoluírem e, caso
conduzam a achados e produzam informações e dados suficientes para que a Companhia avalie, de acordo
com a legislação do Brasil e dos Estados Unidos da América, a eventual ocorrência de impactos sobre as
Demonstrações Financeiras, será dado aos mesmos o tratamento legal e regulamentar pertinente.
Atualmente, como as ações relacionadas à investigação ainda estão em andamento, não foi possível
identificar e refletir nestas Demonstrações Financeiras eventuais impactos, se houver, relacionados a
este tema.
4.9.2. Operação Choque
Em 14 de abril de 2015, a Polícia Federal deflagrou a “Operação Choque” que tem o objetivo de investigar,
segundo informações públicas, alegações de corrupção na Companhia. Durante a operação, um empregado
da Companhia foi preso e a Polícia Federal apreendeu vários documentos.
A Companhia constituiu uma comissão de correição para investigar o assunto, cujos trabalhos foram
finalizados. Os relatórios apresentaram como conclusão de que os fatos ocorridos foram isolados e não
apresentaram impactos para a Companhia.
NOTA 5 – NOVOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS EMITIDOS PELO IASB
As seguintes normas, alterações e interpretações de normas foram emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB), mas não estão em vigor para o exercício de 2015. A adoção antecipada dessas
normas, embora encorajada pelo IASB, não foi permitida, no Brasil, pelo Comitê de Pronunciamento
Contábeis (CPC).
5.1. Aplicáveis a partir de 01 de janeiro de 2015 ou exercícios posteriores:
IFRS 9 - Instrumentos Financeiros (novo pronunciamento) - aborda a classificação, a mensuração e
o reconhecimento de ativos e passivos financeiros. O IFRS 9 foi emitido em novembro de 2009 e outubro
de 2010 e substituiu trechos do International Accounting Standards (IAS) 39, relacionado à classificação e
mensuração de instrumentos financeiros. O IFRS 9 requer a classificação dos ativos financeiros em três
categorias: mensurados ao valor justo através do resultado, mensurados ao valor justo através de outros
resultados abrangentes e mensurados ao custo amortizado. A determinação é feita no reconhecimento inicial.
A base de classificação depende do modelo de negócios da entidade e das características contratuais do fluxo
de caixa dos instrumentos financeiros. Com relação ao passivo financeiro, a norma mantém a maioria das
exigências estabelecidas pelo IAS 39. A principal mudança é a de que, nos casos em que a opção de valor
justo é adotada para passivos financeiros, a porção de mudança no valor justo devido ao risco de crédito da
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própria entidade é registrada em outros resultados abrangentes e não na demonstração do resultado, exceto
quando resultar em descasamento contábil.
Essas alterações estão foram analisadas pela Administração na e não foram constatados possíveis efeitos
sobre as demonstrações financeiras.
IFRS 15 – Receita de Contratos com Clientes - A IFRS 15 exige uma entidade a reconhecer o montante da
receita refletindo a contraprestação que elas esperam receber em troca do controle desses bens ou serviços.
Quando passar a ser adotada, a nova norma vai substituir a maior parte da orientação detalhada sobre o
reconhecimento de receita que existe atualmente. A nova norma é aplicável a partir de 1º de janeiro de 2017,
com adoção antecipada permitida pela IFRS. A norma poderá ser adotada de forma retrospectiva, utilizando
uma abordagem de efeitos cumulativos. A Companhia está avaliando os efeitos que o IFRS 15 terá nas
demonstrações financeiras e nas suas divulgações. A Companhia ainda não escolheu o método de transição
à nova norma nem determinou os efeitos sobre os relatórios financeiros atuais.
Alterações da IAS 16 e IAS 41 - Agricultura: Plantas Produtivas - Estas alterações exigem que plantas
produtivas, definidas como uma planta viva, a ser contabilizada como imobilizado e incluída no âmbito da IAS
16 Imobilizado, em vez da IAS 41 Agricultura.
As alterações são efetivas para exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 2016, com adoção antecipada
permitida, porém não afeta a Companhia.
5.2. Outros aspectos
Adicionalmente, não se espera que as seguintes novas normas ou modificações possam ter um impacto
significativo nas demonstrações financeiras da Companhia:
• IFRS 14 – Contas regulatórias de diferimento;
• Contabilização de aquisições de participações em operações em conjunto (alteração IFRS 11);
• Esclarecimento sobre métodos aceitáveis de depreciação e amortização (alterações da IAS 16 e IAS 38);
• Plano de benefícios definido: Contribuição de empregados (alteração da IAS 19)
• Melhorias anuais das normas IFRS de 2010-2012
• Melhorias anuais das normas IFRS de 2011-2013
• Melhorias anuais das normas IFRS de 2012-2014
Não existem outras normas IFRS ou interpretações International Financial Reporting Interpretations Committee
(IFRIC) que ainda não entraram em vigor que poderiam ter impacto significativo sobre a Companhia.
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis ainda não emitiu pronunciamento contábil ou alteração nos
pronunciamentos vigentes correspondentes as estas normas.
NOTA 6 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CONTROLADORA
CONSOLIDADO
31/12/2015
31/12/2014
31/12/2015
31/12/2014
Caixa e depósitos bancários à vista
Aplicações financeiras de curto prazo
TOTAL

41.827
9.856
51.683

88
106.587
106.675

42.304
28.329
70.633

347
153.402
153.749

As aplicações financeiras referem-se, substancialmente, às operações compromissadas que possuem
garantia de recompra diária, a uma taxa previamente estabelecida entre as partes e são lastreadas em títulos
públicos, com rentabilidade média equivalente ao CDI.
Período de vencimento

Títulos públicos - Mantidos para negociação
Banco do Brasil
Fundo exclusivo extramercado Exclusivo 10 4211
LTN
NTNB
NTNF
Fundo exclusivo extramercado Exclusivo 16
LTN
Outros Fundos
Total

Indexador

12,38% a.a.

13,74% a.a.
12% a 16% a.a.

Todas as operações possuem liquidez imediata, são prontamente conversíveis em montante conhecido de
caixa, e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor e não possuem restrição de uso.
As aplicações de curto prazo da controlada são compostas pelos Certificados de Depósitos Bancários – CDB
– DI, remunerados à taxa média de 99% a.a. do Certificado de Depósito Interfinanceiro – CDI.
A exposição a risco de taxa de juros e uma análise de sensibilidade de ativos e passivos financeiros são
divulgadas na nota 42.
As receitas financeiras dessas aplicações estão registradas no resultado financeiro (nota 36).
NOTA 7 – TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
CONTROLADORA / CONSOLIDADO
31/12/2015
31/12/2014

Fundos de Investimentos
Fundos exclusivos
Outros fundos
CIRCULANTE

392.638
1.119.821
1.512.459

240
240

220
220

1.065.174

1.512.679

Outros
NÃO CIRCULANTE
TOTAL

As variações nos fundos de aplicações financeiras ocorrem de acordo com as necessidades de caixa. Há
aplicações com as sobras de recursos e resgates com a necessidade de pagamentos.
A Administração da Companhia opta por diversificar os investimentos dos fundos exclusivos, visando obter
melhor rentabilidade para seus investimentos.
A exposição a risco de taxa de juros e uma análise de sensibilidade de ativos e passivos financeiros são
divulgadas na nota 42.
As receitas financeiras dessas aplicações estão registradas no resultado financeiro (nota 36).
7.1. Circulante
A Companhia e suas investidas classificam os títulos e valores mobiliários como mantidos para negociação
com base nas estratégias da Administração para esses ativos, que estão registrados inicialmente pelo custo
de aquisição, acrescidos de juros e atualização monetária, mensurados ao valor justo por meio do resultado.
As aplicações financeiras são realizadas, principalmente, em fundos de investimentos, lastreadas em
títulos do Tesouro Nacional, realizadas com o Banco do Brasil S.A. e a Caixa Econômica Federal, conforme
determina a legislação específica para as sociedades de economia mista, e contratadas em condições e taxas
normais de mercado, tendo como característica alta liquidez, baixo risco de crédito, cuja rentabilidade média
no exercício de 2015 correspondeu a 94% do rendimento do Certificado de Depósito Interbancário – CDI
(97% no exercício de 2014).
A marcação a mercado é definida aqui como a diferença entre o valor de mercado e o valor na curva, ou seja, ela
mostra se os valores dos títulos negociados hoje (a mercado) estão valorizados ou desvalorizados em relação às taxas
pactuadas. A Marcação a Mercado somente se concretizará se os títulos forem negociados antes dos seus vencimentos.

CONTROLADORA / CONSOLIDADO
31/12/2015
Valor de
Marcação a
%
Valor de
Mercado
Mercado
Participação
Custo

Valor de
Custo

217.035
847.899
1.064.934

78.513
54.381
24.132
142.875
142.875

74.281
52.614
21.667
142.754
142.754

(4.232)
(1.767)
(2.465)
(121)
(121)

848.384

847.899

(485)

1.069.772

1.064.934

(4.838)

31/12/2014
Marcação a
Mercado

405.451
315.493
22.584
67.374
-

392.638
310.652
19.316
62.670
-

(12.813)
(4.841)
(3.268)
(4.704)
-

1.122.257

1.119.821

(2.436)

1.527.708

1.512.459

(15.249)

100,00

100,00

-

Valor de
Mercado

%
Participação

100,00

100,00

-

7.2. Não circulante
Os títulos de maior relevância mantidos pela Companhia são as Notas do Tesouro Nacional (NTN), títulos públicos recebidos em pagamento por alienação de investimentos societários no âmbito do Programa Nacional de
Desestatização (PND). Estes títulos são classificados como investimentos mantidos até o vencimento e possuem remuneração equivalente à variação da Taxa Referencial (TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil, com
juros de 6% a.a. incidentes sobre o valor atualizado.
NOTA 8 – CLIENTES
As contas a receber de clientes decorrem da venda de energia elétrica e da disponibilização do sistema de transmissão a consumidores e concessionários de energia elétrica, conforme demonstrado a seguir:
8.1. Consumidores, concessionárias e permissionárias
VINCENDOS
Consumidores
Industrial
Concessionárias e permissionárias
Suprimento de energia
Uso da rede elétrica
Conexão ao sistema de transmissão
Comercialização de energia
Recomposição Tarifária Extraordinária (RTE)
Renegociação - Suprimento (nota 8.3)
Boa Vista Energia S.A.
Centrais Elétricas do Pará S.A. (Celpa)
Companhia de Eletricidade do Amapá (Cea)

31/12/2015
ATÉ 90
DIAS

CONTROLADORA
VENCIDOS

31/12/2014

HÁ MAIS DE
90 DIAS

TOTAL

TOTAL

101.880
101.880

-

72
72

101.952
101.952

102.922
102.922

296.282
93.653
3.151
-

58.438
601
95.402
-

74.376
14.326
1
2.774
-

429.096
108.580
3.152
98.176
-

444.118
100.020
2.652
2.480
20.980

76.220
7.350
-

-

225.514

76.220
7.350
225.514

96.484
7.350
180.404

(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (nota 8.2)
(-) Ajuste a valor presente

476.656
(611)

154.441
(114)

316.991
(242.816)

948.088
(242.930)
(611)

854.488
(34.837)
(932)

Total circulante

577.925

154.327

74.247

806.499

921.641

Concessionárias e permissionárias
Renegociação - Suprimento (nota 8.3)
Boa Vista Energia S.A.
Centrais Elétricas do Pará S.A. (Celpa)

226.288
7.350

-

-

226.288
7.350

43.001
14.699

(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (nota 8.2)
(-) Ajuste a valor presente

233.638
(293)

-

-

233.638
(293)

57.700
(904)

Total não circulante

233.345

-

-

233.345

56.796

Total

811.270

154.327

74.247

1.039.844

978.437
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Consumidores
Industrial
Concessionárias e permissionárias
Suprimento de energia
Uso da rede elétrica
Conexão ao sistema de transmissão
Comercialização de energia
Recomposição Tarifária Extraordinária (RTE)
Renegociação - Suprimento (nota 8.3)
Boa Vista Energia S.A.
Centrais Elétricas do Pará S.A. (Celpa)
Companhia de Eletricidade do Amapá (Cea)

CONSOLIDADO

31/12/2015

VINCENDOS

VENCIDOS

ATÉ 90
DIAS

31/12/2014

HÁ MAIS DE
90 DIAS

TOTAL

TOTAL

101.880
101.880

-

72
72

101.952
101.952

102.922
102.922

296.282
93.653
3.151
-

58.438
919
95.402
-

74.376
14.326
1
2.774
-

429.096
108.898
3.152
98.176
-

444.118
100.020
2.652
2.480
20.980

76.220
7.350
-

-

225.514

76.220
7.350
225.514

96.484
7.350
180.404

(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (nota 8.2)
(-) Ajuste a valor presente

476.656
(611)

154.759
(114)
-

316.991
(242.816)
-

948.406
(242.930)
(611)

854.488
(34.837)
(932)

Total circulante

577.925

154.645

74.247

806.817

921.641

Concessionárias e permissionárias
Renegociação - Suprimento (nota 8.3)
Boa Vista Energia S.A.
Centrais Elétricas do Pará S.A. (Celpa)

226.288
7.350

-

-

226.288
7.350

43.001
14.699

(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (nota 8.2)
(-) Ajuste a valor presente

233.638
(293)

-

-

233.638
(293)

57.700
(904)

Total não circulante

233.345

-

-

233.345

56.796

Total

811.270

154.645

74.247

1.040.162

978.437

8.2. Provisão para créditos de liquidação duvidosa (PCLD)

NOTA 9 – INDENIZAÇÃO DAS CONCESSÕES

A provisão é constituída com base na análise individualizada dos créditos relevantes, vencidos a partir de
30 dias, sendo provisionados aqueles onde não há certeza no seu recebimento, em função do histórico de
pagamento e inadimplência.

A posição atualizada até a data destas demonstrações financeiras, referente aos valores das indenizações,
está demonstrada conforme quadro abaixo:

Rede Básica - Transmissão
Total

CONTROLADORA / CONSOLIDADO
Atualização
Recebimentos
monetária
367.379
88.612
(455.991)
367.379
88.612
(455.991)

Circulante

367.379

O montante provisionado é considerado suficiente, pela Administração, para cobertura de eventuais perdas
na realização destes ativos.
CONTROLADORA / CONSOLIDADO
Saldo em 31/12/2013

30.640

Constituição
Reversão
Saldo em 31/12/2014

4.470
(273)
34.837

A constituição da PCLD foi registrada no resultado do exercício como provisões operacionais (nota 35.4). Os
valores são reconhecidos como perda quando não há expectativa de recuperação. A exposição ao risco de
crédito relacionado ao saldo de clientes está divulgada na nota 42.
8.3. Renegociação
Em junho de 2013, a Companhia de Eletricidade do Amapá S.A. (CEA) efetuou o pagamento de R$ 319.233,
conforme renegociação de dívida celebrada entre a Companhia e a CEA, no exercício anterior. Diante deste
fato, a Administração da Companhia procedeu à reversão da provisão para créditos de liquidação duvidosa,
no montante de R$ 718.534, naquele ano. No mês de janeiro de 2014, a Companhia recebeu a segunda
parcela do acordado com a CEA (nota 23). O saldo proveniente da renegociação da dívida junto à CEA se
refere à parcela com vencimento em janeiro de 2015 que não foi quitada até o encerramento deste exercício,
fato este que resultou em constituição de provisão referente a este valor não liquidado (nota 8.2).
Houve também, em 2015, as renegociações dos créditos junto a Boa Vista Energia S.A. no montante de R$
302.508, já acrescidos de juros e multas.

Transmissão
Ativo financeiro indenizável
Ativo financeiro indenizável (RBSE)
Ativo financeiro
Res. Normativa Aneel 642/14-UHE C. Nunes
Res. Normativa Aneel 643/14-RBNI
Total

418.581
1.732.910
2.363.257
1.198
34.062
4.550.008

Circulante
Não circulante

355.778
4.194.230

31/12/2014
Transmissão
Ativo financeiro indenizável
Ativo financeiro indenizável (RBSE)
Ativo financeiro
Res. Normativa Aneel 642/14-UHE C. Nunes
Res. Normativa Aneel 643/14-RBNI
Total

1.796.244
1.732.910
1.519.930
1.198
34.062
5.084.344

Circulante
Não circulante

384.020
4.700.324

182.629
669
20.586
203.884

-

Conforme previsto na legislação, o valor recuperado será recebido em parcelas mensais até a data do
encerramento original da concessão prorrogada, atualizado pelo IPCA, acrescido da remuneração pelo
custo médio ponderado de capital (WACC) de 5,59% real ao ano, contados a partir de 04 de dezembro de
2012, data de assinatura do termo aditivo ao contrato de concessão. O valor da atualização monetária está
registrado no resultado financeiro (nota 36).
NOTA 10 – ATIVO FINANCEIRO – CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO
Com base nas características estabelecidas nos contratos de concessão de transmissão de energia
elétrica da controladora e suas investidas, a Administração entende que estão atendidas as condições para
contabilização dessas concessões como ativo financeiro, abrangendo:
Receita Anual Permitida (RAP)
• O preço é regulado (tarifa) e denominado Receita Anual Permitida - RAP. A RAP é reajustada anualmente
por índice de preços e revisada a cada cinco anos. A transmissora não pode negociar preços com usuários; e
Indenizáveis
• Os bens são reversíveis no final da concessão, com direito de recebimento de indenização (caixa) do Poder
Concedente sobre os investimentos ainda não amortizados.
Os saldos e movimentações dos ativos financeiros vinculados à concessão de serviço público são
os seguintes:

Receita
financeira (TIR)

Ingressos

31/12/2015

A Companhia optou pelo recebimento de 50% do valor à vista e o restante de forma parcelada, nos termos
da Portaria Interministerial 580/MME/MF, de 1º de novembro de 2012.

Constituição
229.072
Reversão/Baixa
(20.979)
Saldo em 31/12/2015
242.930
Foi constituída provisão no montante de R$ 225.514 referente a terceira parcela de renegociação realizada
junto a CEA com vencimento em janeiro de 2015.

31/12/2014

31/12/2014

CONTROLADORA
Movimentação no exercício
Amortizações

292.668
292.668

(310.911)
(310.911)

Baixas

Impairment

Transferências

(14.499)
(14.499)

21.720
(130.472)
108.752
-

Incorporação
SPE

65.424
65.424

608.826
608.826

31/12/2015
440.301
1.732.910
3.071.421
1.867
148.901
5.395.400
309.036
5.086.364

Ingressos
283.575
669
20.586
304.830

Receita
financeira
(TIR)
335.257
335.257

CONSOLIDADO
Movimentação no exercício
Amortizações
(311.481)
(311.481)

Baixas
(14.499)
(14.499)

Transferências
21.720
(130.472)
108.752
-

Impairment
39.893
39.893

Aquisição de Período de
ativos
defasagem
608.826
608.826

55.100
55.100

31/12/2015

1.817.964
1.732.910
2.400.628
1.867
148.901
6.102.270
363.411
5.738.859

O valor justo do ativo financeiro é apurado por meio dos fluxos de caixa dos contratos, que contemplam as entradas de caixa previstas com base na receita anual permitida (RAP), deduzida da parcela correspondente
à remuneração dos custos com operação e manutenção dos ativos, além da indenização prevista ao término da concessão, ajustada pela correspondente taxa interna de retorno (TIR). A TIR varia entre 3,97% a.a. e
11,61% a.a., de acordo com as características especificadas em cada contrato de concessão e suas respectivas datas de investimentos.
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A infraestrutura recebida ou construída de transmissão é recuperada por meio de dois fluxos de caixa, a saber:
(i) parte, por meio da disponibilidade para uso da rede de transmissão durante o prazo da concessão; e

de 2015, a Companhia reapresentou à ANEEL um novo laudo de avaliação, elaborado pela American
Appraisal Serviços de Avaliação Ltda, passando o novo valor pleiteado para R$ 2.926 milhões.

(ii) parte como indenização dos bens reversíveis no final do prazo da concessão, esta a ser recebida
diretamente do Poder Concedente ou para quem ele delegar essa tarefa.

Até o encerramento destas demonstrações financeiras a ANEEL não havia se manifestado, pois ainda há
tratativas sobre o montante a ser indenizado.

Essa indenização será efetuada com base nas parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis,
ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade
e atualidade do serviço concedido e será recebida ao longo de 30 anos com atualização monetária.

10.2.1. Eletronorte

Os montantes demonstrados nas colunas “Ingressos” e “Receita financeira (TIR)” foram registrados com
contrapartida ao resultado do exercício.
O montante demonstrado na coluna “Amortizações” refere-se ao recebimento da RAP e possui contrapartida
registrada no resultado do exercício.

10.2. Teste de impairment (Transmissão)
A Administração da Companhia avaliou em 2015, a recuperabilidade dos ativos de longa duração registrados
como Ativo Financeiro – Concessão do Serviço Público constituídos pelas concessões de transmissão de
energia de propriedade da companhia. O objetivo da avaliação foi identificar eventuais deteriorações desses
ativos ou grupos de ativos, que levem à sua não recuperação plena.

Em atendimento as Resoluções nº 642 e nº 643 da ANEEL, os recursos investidos em melhorias dos bens
tratados na renovação antecipada das concessões, provisionados como gastos com ativos indenizados foram
revertidos nos respectivos exercícios e lançados no ativo financeiro correspondente.

A Companhia realizou o teste de recuperabilidade de seus ativos em serviço em 31 de dezembro de 2015,
assim como em 2014, comparando os fluxos de caixa futuros derivados do uso contínuo dos ativos que
formam determinada Unidade Geradora de Caixa – UGC com o valor registrado como Ativo Financeiro –
Concessão do Serviço Público.

10.1. Bens do sistema existente em 31 de maio de 2000

10.2.2. Ativos avaliados

A Companhia não realizou a baixa contábil do saldo do ativo financeiro, relativo aos ativos existentes em 31 de
maio de 2000, em face da previsão de indenização contida na Lei nº 12.783/2013 considerando a estimativa de
prazo de amortização de 30 anos por entender que o Valor Novo de Reposição (VNR) é superior ao valor contábil.

A Administração identificou como passíveis de verificação, as seguintes Unidades Geradoras de Caixa (UGC):

A Lei nº 12.783/2013, em seu artigo 15, § 2º, autoriza o poder concedente a pagar, na forma de regulamento,
para as concessionárias que optarem pela prorrogação das concessões de transmissão de energia elétrica
alcançadas pelo § 5º, art. 17, da Lei nº 9.074, de 1995, o valor relativo aos ativos considerados não
depreciados, existentes em 31 de maio de 2000, registrados pela concessionária e reconhecidos pela ANEEL.
Conforme determina o Despacho nº 155 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), de 23 de janeiro
de 2013, os ativos não contemplados com indenização previstos no anexo II da Portaria Interministerial nº
580, de 1º de novembro de 2012, que se referem aos ativos não depreciados, existentes em 31 de maio
de 2000, deverão ser mantidos no ativo até que esses investimentos sejam submetidos à avaliação e
homologação da ANEEL, quando, a partir desse momento, será constituído um contas a receber pelo valor
homologado. A Companhia protocolou no dia 15 de outubro de 2014 junto à ANEEL o pedido de indenização
e o Laudo de Avaliação desses ativos, cuja avaliação total foi estimada em R$ 3.547.111.
A Resolução Normativa nº 589, de 10 de dezembro de 2013, define os critérios para cálculo do VNR das
instalações de transmissão para fins de indenização. Os valores dos ativos de transmissão abrangidos nessa
situação correspondem, em 31 de dezembro de 2015, ao montante de R$ 1.732.910 (2014 – R$ 1.732.910),
e foram determinados pela Administração a partir de suas melhores estimativas e interpretação da legislação
acima, podendo sofrer alterações até a homologação final dos mesmos.
Em setembro de 2015, corroborado pelo comunicado ao mercado emitido pela Eletrobras em 03 de setembro

Posição estimada antes da avaliação do valor recuperável em 31/12/2015
Ativo
Impairment
Ativos líquidos

Eletronorte
Transmissão
Contrato nº 058 - Rede básica
LT São Luis II - São Luis III
LT Ribeiro Gonçalves - Balsas
LT Jorge Teixeira - C1 e C2
LT Porto Velho - Abunã - Rio Branco
Estação Retificadora / Inversora
SE Miranda II
SE Nobres
SE Lucas do Rio Verde
SE Coletora Porto Velho

3.548.883
641.880
50.732
111.193
88.909
293.699
1.639.004
77.012
16.555
21.073
608.826

(150.554)
(26.918)
(73.317)
(43.909)
(4.049)
(2.361)
-

3.398.329
641.880
23.814
37.876
88.909
293.699
1.595.095
77.012
12.506
18.712
608.826

O valor em uso das UGCs foi estimado com base nos fluxos de caixa futuros derivados do cumprimento dos
contratos de concessão estimados com base nas previsões e/ou orçamentos aprovados pela Administração
da Companhia. Além disso, todas as projeções estão alinhadas com o planejamento futuro da Companhia.

10.2.3. Resultados sobre a avaliação ao valor recuperável (Impairment)
Contrato 058
Ativos em Serviço
Impairment
Obrigações Especiais
Valor líquido

641.880
641.880

Ano do Fim da Concessão
Valor Residual
Taxa de Desconto (Geração)
Resultado da avliação do ativo
Impairment constituído/revertido em 2015

LT São Luis II São Luis III

LT Ribeiro Gonçalves LT Jorge Teixeira - LT Porto Velho - Estação Retificadora
- Balsas
C1 e C2
Abunã
/ Inversora

SE Miranda II

SE Nobres

50.732
(26.918)
23.814

111.193
(73.317)
37.876

88.909
88.909

293.699
293.699

1.639.004
(43.909)
1.595.095

77.012
77.012

16.555
(4.049)

2043
3.908

2039
9.076

2040
14.574

2044
6.643

2040
30.378

2040
107.812

7,00%

7,00%

7,00%

7,00%

7,00%

(3.945)
22.973

(35.574)
37.743

41.018
-

2.889
-

1.321.908
-

Total do impairment Revertido
Na avaliação das UGCs, os contratos 058, LT Jorge Teixeira C1 e C2, LT Porto Velho – Abunã – Rio Branco
e SE Coletora Porto Velho não apresentaram impairment.
Somente as concessões SE Miranda II, SE Nobres e SE Coletora Porto Velho apresentaram impairment no
exercício de 2015 no montante de R$ 41.562, sendo originado, substancialmente, pelos modelos de cálculos,
de acordo com os praticados nas concessões renovadas, em função da Lei nº 12.783/2013.
O cálculo de impairment, na LT São Luis II – São Luis III, na LT Ribeiro Gonçalves – Balsas, Estação
Retificadora e SE Lucas do Rio Verde, apresentou uma reversão no montante de R$106.987.
O valor total da reversão de impairment sobre os ativos financeiros da Companhia montam R$ 99.547 (2014
– provisão de R$ 150.554) e está registrado em contrapartida do grupo de despesas operacionais (nota 35).
10.2.4. Linha Verde Transmissora de Energia S.A.
Em 31 de dezembro de 2015, a Linha Verde Transmissora de Energia S.A. realizou o teste de impairment
utilizando metodologia e premissas da SPE que resultou numa reversão de R$ 35.788. Por se tratar de
uma SPE com participação de 100% da Eletronorte, foi necessário adequar o teste realizado na SPE aos
parâmetros definidos pela Eletrobras para os testes de impairment das empresas do Grupo. Assim, foi apurada
a constituição de um impairment de R$ 25.531, resultando em um efeito total na Eletronorte de R$ 61.319.
10.3. Aquisição de ativos
10.3.1. Aquisição de ativos e passivos vinculados à concessão
A Diretoria Executiva aprovou, no dia 11 de novembro de 2014, o início das tratativas para aquisição de ativos
e passivos vinculados, correspondentes ao contrato de concessão nº 10/2009, da antiga SPE Porto Velho
Transmissora de Energia S.A., a qual foi incorporada pela Eletrosul Centrais Elétricas S.A., já que tais ativos
estão localizados na área de atuação da Companhia.
Em 27 de novembro de 2014, foi submetido e aprovado, pelo Conselho de Administração da Companhia,
o contrato de Compra e Venda de ativos e passivos originados pelo contrato de concessão nº 10/2009 de
propriedade da Eletrosul Centrais Elétricas S.A.
O contrato de Compra e Venda de Ativos estabeleceu condições suspensivas para a conclusão da operação.
Todas as condições suspensivas foram superadas no dia 30 de junho de 2015, com a assinatura do quarto
aditivo do contrato de concessão que passa à Companhia a administração da concessão.
O referido contrato de Compra e Venda de Ativos estabeleceu, ainda, o compromisso de venda, pela Eletrosul
Centrais Elétricas S.A., e o compromisso de compra pela Companhia, de ativos e passivos originados pelo
contrato de concessão nº 10/2009 pelo valor de R$ 327.048, corrigido monetariamente a partir de julho de
2014 até a data do seu pagamento, mediante aplicação do índice SELIC, para quitação em 03 parcelas, com
vencimentos em 2015, 2016 e 2017.
À luz das normas contábeis vigentes e por entender se tratar de uma aquisição de ativos e passivos
caracterizados como “aquisição de ativos e passivos”, a Administração concluiu que na data de 30 de junho de
2015, a Companhia passou a deter direitos substantivos sobre a referida concessão, sendo esta data definida
como da aquisição destes ativos e passivos.
Considerando que a concretização dos termos foi finalizada na data de 30 de junho de 2015, a Companhia

SE Lucas do
Rio Verde

SE Coletora
Porto Velho

12.506

21.073
(2.361)
18.712

608.826
608.826

2040
6.233

2042
1.335

2042
1.612

2040
191.365

7,00%

7,00%

7,00%

7,00%

7,00%

21.283
43.909

(7.079)
(7.079)

(4.409)
(360)

463
2.361

574.703
(34.123)

65.424
efetuou o recálculo do valuation, conforme item 3.5.1 do contrato de compra e venda. Assim, os valores
justos dos ativos e passivos adquiridos vinculados à concessão, na data de aquisição e após atualização do
valuation, são os seguintes:
Em 30 de junho de 2015

Valor justo na data
de aquisição

Ativos adquidos a valor justo
Ativo financeiro
Outros valores a receber
Passivos adquiridos a valor justo
Empréstimos e financiamentos
Ativos / (Passivos) líquidos adquiridos
Valor justo da contraprestação

Valor justo após
atualização

608.825
7.510
616.335

608.825
9.205
618.030

258.088
258.088

258.088
258.088

358.247
358.247

359.942
359.942

Em conformidade ao referido contrato de compra e venda, o valuation, o qual gerou o preço de negociação
dos ativos líquidos, considerando que a transação ocorreu após 31 de dezembro de 2014, foi atualizado e
seus reflexos foram registrados.
A Companhia realizou o teste de impairment e não constatou a necessidade de provisão pela recuperação
desse ativo (nota 10.2.2).
NOTA 11 – IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ATIVO
Os impostos e contribuições a recuperar estão demonstrados, considerando as eventuais perdas de
realização e estão assim representados:

Retenções na fonte (IR / CS) (nota 11.1.1)
PIS/PASEP/COFINS
ICMS
Outros
Total circulante

CONTROLADORA
31/12/2015
31/12/2014
165.072
136.831
3.244
4.437
75
75
2.950
3.327
171.341
144.670

CONSOLIDADO
31/12/2015
31/12/2014
172.826
143.871
3.245
4.437
122
396
3.063
3.528
179.256
152.232

ICMS (nota 11.1.2)
Ativos fiscais diferidos (nota 11.2)
Total não circulante

18.372
1.529.638
1.548.010

15.768
1.204.951
1.220.719

18.372
1.529.638
1.548.010

15.768
1.204.951
1.220.719

Total

1.719.351

1.365.389

1.727.266

1.372.951

11.1. Tributos a recuperar

Ministério de
Minas e Energia
CNPJ Nº 00.357.038/0001-16
http://www.eletronorte.gov.br
11.1.1. Imposto de renda, contribuição social e demais tributos federais retidos na fonte
Refere-se a retenções na fonte sobre aplicações financeiras, serviços prestados e venda de energia elétrica.
11.1.2. ICMS
A Companhia é detentora de créditos escriturais de ICMS incidentes sobre as aquisições de bens para o ativo
imobilizado e combustível para produção de energia elétrica, conforme demonstrado a seguir:
Créditos de ICMS junto aos Estados

CONTROLADORA / CONSOLIDADO
31/12/2015
31/12/2014

Rondônia
Amapá
Maranhão
Pará
Roraima

3.101
133.487
22.227
16.763
6.508
182.086
(162.222)
(1.492)
18.372

(-) Provisão p/créditos de liq.duvidosa
(-/+) Ajuste a valor presente - ICMS
TOTAL

3.101
133.221
25.602
14.606
6.439
182.969
(165.261)
(1.940)
15.768

de vista tributário, dos prejuízos fiscais, bases de cálculo negativas da contribuição social e das diferenças
temporárias existentes entre as bases de cálculo do imposto sobre ativos e passivos e os valores contábeis
desses elementos nas demonstrações financeiras.
A Administração da Companhia referendou o estudo técnico, em conformidade com normas específicas sobre
o tema.
Os valores apurados e demonstrados acima foram registrados no resultado do exercício, diretamente na
rubrica do imposto de renda e da contribuição social (nota 37).
11.2.2. Ativos fiscais diferidos não ativados
A Companhia possui ativos fiscais diferidos não ativados, conforme demonstrado abaixo:
CONTROLADORA / CONSOLIDADO
Ativos fiscais diferidos não ativados
Prejuízos Fiscais
Remuneração das imobilizações em curso
Demais adições
Total IR diferido

31/12/2015
738.010
10.619
337
748.965

31/12/2014
549.212
29.874

265.683
3.823
121
269.627

192.273
10.754
162
203.189

1.018.593

782.724

Bases de cálculo negativas
Remuneração das imobilizações em curso
Demais adições
Total CS diferido

579.534

Os créditos de ICMS perante os Estados do Amapá e Roraima são oriundos, preponderantemente, da
aquisição de combustíveis derivados de petróleo, utilizados no processo de geração de energia elétrica,
cabendo ressaltar que nas operações de venda dessa energia para as concessionárias estaduais o ICMS
correspondente é diferido, sendo cobrado do consumidor final pela empresa distribuidora, razão pela qual tais
créditos encontram-se provisionados, enquanto se discute o mérito na justiça.

Total

11.1.3. Inconstitucionalidade da Lei nº 9.718/1998 – PIS/PASEP E COFINS

11.3. Lei 12.973/14 - Revogação do Regime Tributário de Transição (RTT)

Em julgamento realizado no dia 9 de novembro de 2005, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela
inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 3º, da Lei nº 9.718/1998, que pretendeu equiparar o termo
"faturamento" à totalidade das receitas auferidas pelas empresas, independentemente da classificação
contábil adotada e não somente das receitas de vendas e/ou prestação de serviços, para fins de cálculo e
recolhimento de PIS/PASEP e COFINS.

No dia 14 de maio de 2014, a Medida Provisória (MP) nº 627, veio a ser convertida na atual Lei 12.973/14, a
qual revoga o Regime Tributário de Transição (RTT) e traz outras providências, dentre elas: (i) alterações no
Decreto-Lei nº 1.598/77, que trata do imposto de renda das pessoas jurídicas, bem como altera a legislação
pertinente à contribuição social sobre o lucro líquido; (ii) definição do tratamento específico sobre tributação
de lucros ou dividendos; (iii) inclui disposições sobre o cálculo de juros sobre capital próprio; e (iv) inclui
normatizações sobre investimentos avaliados pelo método de equivalência patrimonial.

O referido julgamento do STF diz respeito, e produz efeitos imediatos, exclusivamente às partes interessadas.
Não obstante, tal decisão reflete o entendimento do plenário do STF sobre a questão e o precedente
beneficiará a todos que ingressarem na justiça, pois, muito provavelmente, a decisão da Corte máxima será
observada pelos demais tribunais do país.
O período de abrangência da citada decisão é de fevereiro/1999 a novembro/2002, para o PASEP e de
fevereiro/1999 a janeiro/2004 para a COFINS, antes, portanto, da entrada em vigor das Leis nºs 10.637/2002
e 10.833/2003, que criou o regime de apuração não cumulativa das referidas contribuições.
Na Companhia, o recálculo destas contribuições, expurgando as receitas financeiras, não operacionais e
a receita de subvenção concedida pela Conta de Consumo de Combustível (CCC) resultou num montante
recolhido a maior de R$ 183.623, já atualizado pela taxa de juros SELIC, até a data do balanço. Inicialmente,
a Companhia ingressou com recurso administrativo junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
no sentido de obter o reconhecimento do direito a restituição dos valores pagos a maior, em decorrência da
declaração de inconstitucionalidade da ampliação de base de cálculo de tais contribuições pelo STF. Diante do
indeferimento do pleito pela RFB, a Companhia ingressou com ação judicial visando preservar os seus direitos.

As disposições previstas na Lei 12.973/14 têm vigência a partir de 1° de Janeiro de 2015, sendo facultada aos
contribuintes a opção pela antecipação de seus efeitos para 1º de janeiro de 2014.
A Administração, no exercício de 2015, iniciou seu recolhimento de Imposto de Renda e Contribuição Social
conforme estabelecido na referida Lei, bem como na Instrução Normativa da RFB nº 1.515, de 24 de novembro
de 2014, que dispõe sobre a determinação e o pagamento do imposto sobre a renda e da contribuição social
sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas, disciplina o tratamento tributário da Contribuição para o PIS/
PASEP e da COFINS, e Instrução Normativa da RFB nº 1.575 de 27 de julho de 2015, que altera em alguns
aspectos a IN RFB 1.515/2014.
11.4. Estimativa de realização
A realização dos ativos não circulantes foi estimada conforme abaixo:
CONTROLADORA/CONSOLIDADO
31/12/2015
31/12/2014

O valor dessa ação não está refletido no balanço por se configurar como ativo contingente.
11.2. Tributos diferidos
Foram constituídos ativos e passivos fiscais diferidos (imposto de renda e contribuição social), conforme
demonstrado a seguir:
CONTROLADORA
31/12/2015 31/12/2014
Ativo fiscal diferido
Realizável a Longo Prazo
Instrumentos financeiros derivativos
Efeitos atuariais
Outros ativos fiscais diferidos (nota 11.2.1)
Passivo fiscal diferido
Instrumentos financeiros derivativos
Ativo financeiro da transmissão
Efeitos atuariais
Compra vantajosa de ativos
Ativo (passivo) fiscal diferido líquido

CONSOLIDADO
31/12/2015 31/12/2014

27.292
16.045
1.486.301
1.529.638

24.549
30.896
1.149.506
1.204.951

27.292
16.045
1.486.301
1.529.638

24.549
30.896
1.149.506
1.204.951

15.746
132.256
13.217
58.471
219.690

88.369
91.848
21.251
201.468

15.746
132.256
13.217
58.471
219.690

88.369
91.848
21.251
201.468

1.309.948

1.003.483

1.309.948

1.003.483

Tais efeitos contemplam a aplicação das alíquotas de 9% para contribuição social e 25% para imposto de
renda. O cálculo da alíquota efetiva de impostos sobre o lucro do exercício está evidenciado na nota 37.
11.2.1. Outros ativos fiscais diferidos
Em 2014, a Companhia obteve as condições necessárias para o registro de ativos fiscais diferidos,
decorrentes de diferenças temporárias, de prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social.
Essas condições incluem histórico de rentabilidade e expectativa de geração de lucros tributários futuros,
fundamentadas em estudo técnico de viabilidade, que permitiram tal constituição.
Em 2015, com base na revisão do referido estudo, foi possível estimar a realização dos créditos tributários
disponíveis para compensação futura, obtendo o resultado conforme abaixo:
CONTROLADORA / CONSOLIDADO
Ativos fiscais diferidos
Prejuízos Fiscais
Diferenças Temporárias - PCLD
Diferenças Temporárias - Contingências
Diferenças Temporárias - Outras provisões
Diferenças Temporárias - Provisão de PLR
Diferenças Temporárias - Risco GSF
Total do IR diferido
Bases de cálculo negativas
Diferenças Temporárias - PCLD
Diferenças Temporárias - Contingências
Diferenças Temporárias - Outras provisões
Diferenças Temporárias - Provisão de PLR
Diferenças Temporárias - Risco GSF
Total do CS diferida
Total

31/12/2015
432.803
160.504
306.615
52.976
27.137
112.835
1.092.870

31/12/2014
504.503
117.485
141.835
51.375
30.026
845.224

155.808
57.781
110.382
19.071
9.768
40.621
393.431

181.621
42.295
51.061
18.495
10.810
304.282

1.486.301

1.149.506

O reconhecimento desses ativos está fundamentado em premissas de tendências futuras, revelada em
estudo técnico e cenários macroeconômicos, comerciais e tributários, que podem sofrer alterações no futuro.
A atual expectativa de resultados tributários futuros indica que a Companhia poderá se beneficiar, do ponto

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Após 2021
Total não circulante

387.558
147.303
94.599
137.992
70.733
134.738
575.087
1.548.010

199.718
304.332
186.280
160.114
116.204
59.050
195.021
1.220.719

NOTA 12 – DIREITO DE RESSARCIMENTO
Conta de Consumo de Combustível - CCC
( - ) Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Total circulante

CONTROLADORA / CONSOLIDADO
31/12/2015
31/12/2014
56.648
380.105
(56.648)
(93.074)
287.031

Refere-se aos valores a serem reembolsados pela CCC, relativos às aquisições de óleo combustível para
geração de energia elétrica nos sistemas isolados, a partir de agosto de 2009, nos termos do art. 3º da Lei
nº 12.111/2009.
A provisão para créditos de liquidação duvidosa, no montante de R$ 56.648 (2014 - R$ 93.074) decorre da
diferença verificada entre o valor da compra de óleo pela Companhia, para geração de energia elétrica, e o
preço estabelecido pela Agência Nacional de Petróleo (ANP), sendo este considerado pela ANEEL para fins
de reembolso. A Companhia ingressou com medida judicial visando preservar seus direitos.
Em função da homologação pela ANEEL do segundo termo aditivo de 1º de julho de 2013, assinado entre a
Eletronorte, Ceron, Termo Norte e Eletrobras, as obrigações assumidas anteriormente pela Companhia para
este contrato passaram para Ceron, não cabendo mais à Companhia o reembolso por parte da CCEE (nota 18).
A movimentação da CCC no período foi a seguinte:
CONTROLADORA / CONSOLIDADO
Saldo em 31/12/2013

268.973

Aquisição de combustível
(-) Recebimentos
Saldo em 31/12/2014

456.976
(345.844)
380.105

Aquisição de combustível
(-) Recebimentos
(-) Baixas
Saldo em 31/12/2015

96.636
(336.145)
(83.948)
56.648

Em 28 de julho de 2015 a ANEEL por meio do Despacho nº 2.411, atestou a plena interligação do sistema
Amapá ao Sistema Interligado Nacional – SIN, com vigor a partir de 1º de agosto de 2015, nos termos da
Portaria do Ministério de Minas e Energia nº 258/13, por conta disso a Companhia procedeu à baixa do saldo
restante a receber da CCC em dezembro de 2015, no montante de R$ 55.514 e do estoque de combustível
no montante de R$ 28.434.
NOTA 13 – ALMOXARIFADO
Refere-se a materiais de consumo e peças de reposição armazenados em almoxarifados e que se destinam
às operações e manutenções das instalações administrativas da Companhia (escritórios regionais e sede),
conforme demonstrado abaixo:
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CONTROLADORA / CONSOLIDADO
31/12/2015
31/12/2014
108.470
108.470

Material
Total circulante

NOTA 15 – OUTROS ATIVOS
83.890
83.890

NOTA 14 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
Os instrumentos financeiros derivativos reconhecidos pela Companhia foram classificados como derivativos embutidos.
Derivativo embutido é um componente de instrumento híbrido (combinado) que também inclui um contrato
principal não derivativo – em resultado disso, alguns dos fluxos de caixa do instrumento combinado variam
de forma semelhante a um derivativo isolado. O derivativo embutido faz com que alguns ou todos os fluxos
de caixa que de outra forma seriam exigidos pelo contrato sejam modificados de acordo com a taxa de juros
especificada, preço de instrumento financeiro, preço de mercadoria, taxa de câmbio, índice de preços ou
de taxas, avaliação ou índice de crédito, ou outra variável, desde que, no caso de variável não financeira a
variável não seja específica de uma das partes do contrato.
Atualmente existem na Companhia apenas dois contratos de derivativos embutidos.
Os saldos dos instrumentos financeiros derivativos embutidos são os seguintes:
CONTROLADORA/CONSOLIDADO
31/12/2015
31/12/2014
Ativo
Circulante
21.307
Não Circulante
25.004
46.311
Passivo
Circulante
1.748
Não Circulante
78.521
80.269

124.635
135.276
259.911
1.867
70.336
72.203

14.1. Contratos de fornecimento de energia elétrica
A Companhia celebrou, no exercício de 2004, contratos de longo prazo para fornecimento de energia
elétrica para dois de seus principais clientes: o Consórcio de Alumínio do Maranhão – Alumar, formado pelas
empresas BHP Billiton, Alcoa e a Alumínio Brasileiro S.A. – Albrás. Parte da receita desses contratos de
longo prazo está associada ao pagamento de um prêmio atrelado ao preço internacional do alumínio, cotado
na London Metal Exchange (LME), como ativo básico para fins de definição dos valores mensais do prêmio.
O encerramento do contrato com a Alcoa foi realizado no final de março de 2013. Dada à celebração do 4º termo
aditivo, o contrato passou a ser faturado a preço fixo, não possuindo mais derivativo embutido para a Alcoa.
O prêmio pode ser considerado como um componente de um contrato híbrido (combinado), que inclui um
contrato não derivativo que o abriga, de forma que o fluxo de caixa do instrumento combinado, em algumas
circunstâncias, varia como se fosse um derivativo isolado.
Assim o prêmio é considerado um derivativo embutido, pois a sua precificação deriva do preço do alumínio
que é definido neste caso como o ativo básico, também conhecido como ativo subjacente.
Os detalhes dos contratos são os seguintes:
CLIENTE
Albrás
BHP

Data do contrato
Inicial
Final
01/07/2004
01/07/2004

31/12/2024
31/12/2024

CONTROLADORA
Volume em Megawatts Médios (MW)
750 até 31/12/2006 e 800 a partir de 01/01/2007
de 353,08 a 492

O cálculo do prêmio desses contratos inclui o conceito de cap and floor band, relacionado ao preço
do alumínio cotado na LME. O preço máximo e mínimo da LME está limitado a US$ 2.773,21/ton e
US$ 1.450/ton, respectivamente.
A metodologia para avaliação dos derivativos embutidos leva em consideração técnicas de avaliação que
convertem valores futuros (por exemplo, fluxos de caixa ou receitas e despesas) em um valor único atual,
ou seja, utilização de fluxo de caixa descontado. A mensuração do valor justo é determinada com base no
valor indicado pelas expectativas de mercado atuais em relação a esses valores futuros, logo, se trata de
uma abordagem de receita.

CIRCULANTE
Multas sobre fornecedores (nota 15.1)
(-) Provisão p/créditos de liquidação duvidosa (nota 15.1)
Pesquisa e desenvolvimento - P&D (nota 15.2)
Empregados (nota 15.3)
(-) Provisão p/créditos de liquidação duvidosa (nota 15.3)
Eletrobras Participações S.A. - Eletropar (nota 15.4)
(-) Provisão p/créditos de liquidação duvidosa (nota 15.4)
Serviços prestados a terceiros (nota 15.5)
Despesas pagas antecipadamente (nota 15.6)
Dispêndios reembolsáveis (nota 15.7)
(-) Provisão p/créditos de liquidação duvidosa (nota 15.7)
Financiamentos e empréstimos (nota 15.8)
Convênio PPRS / E-Vida (nota 15.9)
Ressarcimento de gastos – UTE Electron (nota 15.10)
Numerários Vinculados às Garantias e Convênios (nota 15.14)
Outros
(-) Provisão p/créditos de liquidação duvidosa
TOTAL DO CIRCULANTE

CONTROLADORA
31/12/2015 31/12/2014

CONSOLIDADO
31/12/2015 31/12/2014

57.608
(57.608)
115.578
33.296
(552)
11.574
(11.574)
50.556
12.429
65.502
(65.502)
98.109
21.974
22.352
45.416
(22.086)
377.072

57.608
(57.608)
99.478
22.412
(541)
11.574
(11.574)
5.580
11.753
64.663
(64.663)
129.155
8.233
44.115
50.864
30.425
(19.595)
381.879

57.608
(57.608)
115.578
33.296
(552)
11.574
(11.574)
50.556
12.491
65.502
(65.502)
2.881
21.974
22.352
45.416
(22.086)
281.906

57.608
(57.608)
99.478
22.412
(541)
11.574
(11.574)
5.580
11.753
64.663
(64.663)
8.233
44.115
50.864
88.402
(19.595)
310.701

NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Despesas pagas antecipadamente (nota 15.11)
(-) Provisão p/créditos de liquidação duvidosa (nota 15.11)
Eletrosul Centrais Eletricas S.A. (nota 15.12)
Créditos renegociados - Boa Vista Energia S.A. (nota 15.13)
Numerários Vinculados às Garantias e Convênios (nota 15.14)
Outros
(-) Provisão p/créditos de liquidação duvidosa
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE

16.355
(16.355)
42.858
156.812
6.406
(6.208)
199.868

16.355
(16.355)
102.963
41.326
139.411
6.287
(6.098)
283.889

16.355
(16.355)
42.858
156.812
9.852
(6.208)
203.314

16.355
(16.355)
102.963
41.326
139.411
6.287
(6.098)
283.889

TOTAL GERAL

576.940

665.768

485.220

594.590

15.1. Multa sobre fornecedores
Refere-se a multas contratuais aplicadas aos fornecedores de materiais e serviços por atrasos na entrega de
mercadorias, produtos e serviços.
Considerando as dificuldades de realização financeira desse crédito, foi constituída provisão para créditos de
liquidação duvidosa pelo seu valor total.
15.2. Pesquisa e desenvolvimento (P&D)
Refere-se a custos com projetos em andamento durante seu período de realização, contabilizados por meio
de Ordens de Serviço (ODS) (nota 29.4).
15.3. Empregados
O valor engloba as operações de crédito com empregados, decorrentes de acordos trabalhistas, adiantamentos
para despesas de viagens e, principalmente, décimo terceiro salário. A antecipação do décimo terceiro salário
é relacionada aos empregados que sairão de férias no início de janeiro do ano subsequente e receberam o
adiantamento correspondente. Registra, também, os valores a receber relacionados a empregados cedidos
com ônus para órgãos e/ou empresas da administração pública.
Considerando as dificuldades de realização financeira de parte desse crédito, foi constituída provisão para
créditos de liquidação duvidosa do valor proporcional ao risco envolvido.
15.4. Eletrobras Participações S.A. (Eletropar)
Refere-se ao faturamento da Companhia pela cessão de uso da infraestrutura do seu sistema de transmissão
à Eletronet, com a interveniência da Eletropar, e aos adiantamentos concedidos à Eletropar para futuro acerto
de contas com os recursos decorrentes da operação com a Eletronet.
Considerando as dificuldades de realização financeira desse crédito, foi constituída provisão para créditos de
liquidação duvidosa pelo seu valor total.
15.5. Serviços prestados a terceiros

Para atribuir o valor justo da parte híbrida do contrato é necessário identificar os principais componentes
que quantificam o montante faturado mensalmente. As principais variáveis do contrato são: a quantidade de
energia vendida (MWh), o preço atribuído à LME e o valor do câmbio do período faturado.

Refere-se, principalmente, aos Contratos de Compartilhamento de Instalações e aos serviços de Operação e
Manutenção prestados por empregados da Companhia a outras empresas do setor elétrico, cuja contrapartida
está reconhecida no resultado do exercício (nota 35).

Considerando que o prêmio está associado ao preço da commodity da LME, é possível atribuir o fair value
destes contratos. Em dezembro de 2015 o valor da LME fechou cotado em US$ 1.495,35/ton, o que
representou uma variação negativa de 22,49% em relação ao valor verificado em dezembro de 2014, quando
o preço da commodity alcançou US$ 1.929,24/ton.

Valores referentes às despesas de seguros pagas antecipadamente.

Além disso, no mesmo período de análise, houve uma desvalorização do Real em relação ao Dólar com
a cotação passando de R$ 2,66 para R$ 3,87, ou seja, 45,73% de variação positiva. A variação negativa
no preço do alumínio contribuiu com uma diminuição na expectativa do valor justo para os derivativos
compensando a valorização do Dólar no período.
A perda apurada na operação com derivativos no exercício de 2015 foi de R$ 213.600 (2014 – ganho de R$
374.671) e está apresentada na demonstração do resultado do exercício de 2015 (nota 36).
14.2. Contratos de debêntures
A Estação Transmissora de Energia S.A., antiga investida da Companhia, que foi incorporada em 31 de
março de 2014 (nota 20.4.1), firmou contrato de emissão de debêntures, em junho de 2011, e liberação de
recursos a partir de 2013, junto ao Banco da Amazônia S.A. (BASA), a qual administra os recursos do Fundo
de Desenvolvimento da Amazônia (FDA), com a finalidade de captação de recursos para implementação do
projeto de estação retificadora e aterramento da subestação coletora.
Os detalhes do contrato de debêntures e as informações da dívida, atualizada até 31 de dezembro de 2015,
estão descritos na nota 24.10.
O contrato possui cláusula contratual referente à possibilidade da conversão destas debêntures em ações da
Companhia, a critério da SUDAM, limitados a 50% das debêntures emitidas, de acordo com a avaliação da
Companhia é possível atribuir um valor ao montante que seria atribuído a SUDAM em caso desta conversão,
por esses motivos há a identificação de um derivativo embutido no contrato.
Para determinação do valor do derivativo foram utilizadas as seguintes métricas: cálculo do valuation da
investida, apuração do valor da sua ação e o cálculo do valor presente do contrato.
A perda apurado nesta operação com derivativos no exercício de 2015 é de R$ 8.066 (2014 – ganho de R$ 7.943) e está
apresentada na demonstração do resultado do exercício (nota 36).

15.6. Despesas pagas antecipadamente (curto prazo)
15.7. Dispêndios reembolsáveis
Refere-se a gastos realizados pela Companhia e que deverão ser reembolsados por terceiros, inclusive
estudos de viabilidade de empreendimentos.
Considerando a incerteza de realização financeira desse crédito, foi constituída provisão para créditos de
liquidação duvidosa pelo seu valor total.
15.8. Financiamentos e empréstimos
Refere-se a empréstimo realizado para a SPE Linha Verde Transmissora de Energia S.A. para cobertura dos
déficits de caixa e pagamento de empréstimo contraído junto ao Banco BTG Pactual.
O montante do empréstimo realizado foi de R$ 124 milhões, com vencimento em parcela única para junho
de 2015, a taxa de fundo extramercado do Banco do Brasil, a mesma utilizada nas aplicações financeiras da
Companhia. Até o fechamento destas demonstrações a Companhia havia recebido R$ 45 milhões referente
ao empréstimo.
15.9. Convênio PPRS / E-Vida
Refere-se a valores destinados ao custeio das despesas do plano de saúde dos empregados ativos da
Companhia e de seus dependentes.
15.10. Ressarcimento de gastos – UTE Electron
Valor a receber da Amazonas Distribuidora de Energia S.A. referente aos gastos relacionados com a
recuperação/revitalização da UTE Electron, cuja transferência da outorga foi autorizada pela ANEEL
no exercício de 2014. Em 2015 foi recebido parte desse valor, face às negociações realizadas entre a
Companhia, a Amazonas Distribuidora de Energia S.A. e a Eletrobras (controladora destas empresas).
15.11. Despesas pagas antecipadamente (longo prazo)
Conta de Compensação de Itens da Parcela “A” (CVA)
A Resolução Homologatória da ANEEL nº 264, de 24 de novembro 2004, alterada pela Resolução
Homologatória nº 151, de 20 de junho de 2005, e pela Resolução Homologatória nº 927, de 15 de dezembro
de 2009, autorizou a Companhia a cobrar dos consumidores Alumínio Brasileiro S.A. (Albrás) e Consórcio de
Alumínio do Maranhão (Alumar), respeitadas as condições pactuadas nos contratos existentes na época em
que eram cativos, os valores de R$ 17.619 e R$ 16.355, respectivamente. A Albras liquidou seu débito em 31
de maio de 2011, enquanto a Companhia discute com a Alumar uma forma de realizar o crédito.
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Considerando as dificuldades de realização financeira desse crédito, foi constituída provisão para créditos de
liquidação duvidosa pelo seu valor total.

Em função do primeiro termo aditivo, todos os resultados decorrentes da operação das usinas termelétricas
Termo Norte I e Termo Norte II, a partir de agosto de 2009, foram debitados à CERON.

15.12. Eletrosul Centrais Elétricas S.A.

Conforme determina o Despacho ANEEL nº 4.199, de 12 de novembro de 2009, os resultados decorrentes da
operação das usinas termelétricas Termo Norte I e Termo Norte II, a partir de 24 de outubro de 2009, passaram
a ser liquidados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

Em 2014, a Companhia efetuou acordo com a Eletrosul a fim de realizar os aportes de capital como forma
de antecipação dos pagamentos sobre a compra da participação da Eletrosul na Sociedade de Propósito
Específico (SPE) Norte Brasil Transmissora de Energia S.A.. Tais valores foram abatidos no valor final da
negociação (nota 20.7.13).
15.13. Créditos renegociados – Boa Vista Energia S.A.
Esse saldo se refere aos valores que estavam pendentes de recebimento junto à Boa Vista Energia S.A. e
que foram renegociados, bem como o reconhecimento de juros por atraso.
Neste exercício tais créditos foram objeto de dação em pagamento à Eletrobras pelos dividendos devidos pela
Eletronorte referentes ao exercício de 2014. (nota 26)
15.14. Numerários Vinculados às Garantias e aos Convênios
CONTROLADORA/CONSOLIDADO
31/12/2015
31/12/2014
Numerários vinculados - Garantias e Convênios
Aplicações de numerários vinculados - Garantias e Convênios
CIRCULANTE

22.352
22.352

50.866
50.866

Numerários vinculados - Garantias e Convênios
Aplicações de numerários vinculados - Garantias e Convênios
NÃO CIRCULANTE

17.169
139.642
156.811

139.409
139.409

TOTAL

179.163

190.275

Os numerários vinculados às garantias e aos convênios são aqueles recursos que não podem ser utilizados
imediatamente pela Companhia, pois são valores constantes em conta correntes e aplicações financeiras de
garantias e convênios.
Os recursos provenientes dos convênios firmados com a Eletrobras, Ministério de Minas e Energia, Agência
Nacional de Águas e outras entidades (nota 31.1), estão aplicados em poupança no Banco da Amazônia S.A.,
no Banco do Nordeste do Brasil S.A., na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil S.A.
NOTA 16 – CAUÇÕES E DEPÓSITOS VINCULADOS
Refere-se a valores vinculados a processos judiciais e administrativos, conforme demonstrado abaixo:
Processos cíveis
Processos trabalhistas
Processos tributários
Total não circulante

CONTROLADORA
31/12/2015
31/12/2014
253.959
286.339
162.517
84.342
56.659
53.965
473.135
424.646

CONSOLIDADO
31/12/2015
31/12/2014
253.959
286.339
169.863
84.342
56.659
53.965
480.481
424.646

Houve aumento de 11% ou R$ 48.489, devido principalmente à atualização monetária dos depósitos judiciais
registrados no montante de R$ 18.842 em causas cíveis e R$ 4.358 em causas tributárias. As atualizações
relativas aos processos trabalhistas, devido ao ajuste de cálculo, resultaram no montante de R$ 40.477.
Além disso, houve aumento no montante de R$ 72.576 relativos a processos trabalhistas, sendo R$ 59.195
referente aos processos vinculados ao STIU-DF (Sindicato dos Urbanitários do Distrito Federal) que tratam
sobre adicionais de periculosidade. Houve ainda o levantamento de R$ 8.500 relativos a processos da
Estação Transmissora de Energia S.A., incorporada em março de 2014.
O valor referente à atualização monetária, registrado no resultado do exercício como despesa financeira, é de
R$ 17.313 (2014 – receita de R$ 25.903) (nota 36).
NOTA 17 – ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL
17.1. Ativo não circulante
Refere-se a recursos destinados a aumento do capital das Sociedades de Propósito Específicos, nas quais a
Companhia tem participação societária (nota 3.2.1), conforme demonstrado a seguir:
CONTROLADORA
31/12/2015
31/12/2014
Manaus Transmissora de Energia S.A.
Linha Verde Transmissora de Energia S.A.
Companhia Energética SINOP S.A.
Total não circulante

329
36.750
37.079

24.556
364.822
389.378

CONSOLIDADO
31/12/2015
31/12/2014
329
36.750
37.079

24.556
24.556

A variação deste grupo de contas é decorrente da integralização dos adiantamentos para futuro aumento de
capital nas investidas Linha Verde Transmissora de Energia S.A. e Manaus Transmissora de Energia S.A.,
ocorridos neste exercício.

Em 1º de julho de 2013, foi assinado o Segundo Termo Aditivo ao Termo de Cessão do contrato nº
SUP1.0.S.0056.0, celebrados entre a Companhia, PIE Termo Norte, CERON, e a Eletrobras, que passou a
vigorar, com termo inicial, a partir de 30 de julho de 2009. A ANEEL homologou esse termo aditivo por meio do
Despacho nº 2.180, de 09 de julho de 2013. Este aditivo não exime a CERON e a Eletrobras, sob nenhuma
hipótese, de arcar, integralmente, com os pagamentos e reembolsos devidos.
O mencionado termo aditivo estabelece que a CERON terá a responsabilidade pelos resultados da liquidação
mensal do estabelecido no contrato inicial e suas alterações posteriores, tendo a Eletrobras como garantidora
destas obrigações.
A partir do segundo termo aditivo, a Companhia suspendeu o pagamento mensal de aproximadamente R$ 25
milhões, em setembro de 2013.
Havia expectativa de recebimento dos valores junto à CERON, a partir do exercício de 2015, haja vista que a
Portaria Interministerial MME/MF nº 652, de 10 de dezembro de 2014, autorizou a repactuação de dívidas da
Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) com os credores da Conta Consumo de Combustíveis (CCC),
referentes a atendimento ao serviço público de distribuição de energia elétrica nos sistemas isolados.
A referida portaria estabelece ainda, que o prazo de repactuação de dívidas da CDE, deverá ser de até
120 (cento e vinte) meses após o reconhecimento da ANEEL.
Por meio do voto ao processo nº 48500.005122/2014-91, que deu origem à Resolução Homologatória ANEEL
nº 1.856, de 03 de fevereiro de 2015, publicada no D.O.U. de 04 de fevereiro de 2015 (homologação das
quotas anuais provisórias da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) para o ano de 2015), é reconhecido
pela Agência Reguladora a “Repactuação do passivo do Contrato de Compra e Venda de Energia (CCVE) da
CERON com a Companhia de R$ 1,2 bilhões (Portaria Interministerial MME/MF nº 652/2014)”, reconhecendo
a parcela de R$ 223,5 milhões para o exercício de 2015. Até a data de conclusão destas demonstrações
financeiras, a Companhia não havia recebido qualquer parcela desta operação.
Em dezembro de 2015 foi firmado Instrumento de Reconhecimento e Parcelamento de Dívida e outras Avenças
junto à CERON objetivando a regularização do débito em 120 parcelas, iguais e sucessivas, atualizadas pela
taxa SELIC, tendo a primeira, vencimento em 30 de novembro de 2016, sendo a CERON a garantidora do
pagamento. Neste instrumento foi considerada a atualização dos créditos conforme estabelecido na Portaria
Interministerial nº 652 – MME/MEF de 10 de dezembro de 2014.
Também em dezembro de 2015 a Administração da Companhia assinou junto a Eletrobras e a CERON
o Instrumento de Cessão de Créditos para Dação em pagamento de Dividendos, o qual estabelece que
os créditos a receber junto à CERON serão destinados ao pagamento parcial dos dividendos devidos à
Eletrobras, observado o mesmo cronograma de recebimento dos créditos da CERON.
NOTA 19 – REPACTUAÇÃO DO RISCO HIDROLÓGICO
Nos anos de 2014 e 2015 o país enfrentou condições hidrológicas adversas, fato que desencadeou uma série
de consequências para o setor elétrico. Especificamente para as geradoras participantes do Mecanismo de
Realocação de Energia - MRE, a baixa geração de energia das usinas hidráulicas em patamares abaixo da
Garantia Física do MRE ocasionou a redução do fator de ajuste do MRE ou Generation Scaling Factor – GSF.
Essa redução interferiu diretamente na entrega de energia para cumprimento dos contratos de fornecimento,
pois devido à insuficiência de energia, as geradoras ficam expostas ao Preço de Liquidação de Diferenças –
PLD no Mercado de Curto Prazo para conseguirem honrar com seus contratos, incorrendo efeitos econômicofinanceiros negativos.
A lei 13.203, de 08 de dezembro de 2015, instituiu a figura da repactuação do risco hidrológico que permite
que as empresas constituam uma espécie de seguro contra eventuais reduções de garantias físicas a
partir de 2016. A lei também permite que seja utilizado como pagamento do prêmio parte dos desembolsos
realizados no exercício de 2015, relativos à redução da Garantia Física, e caso esse montante não seja
absorvido dentro do período de carência para o produto escolhido, a geradora terá uma prorrogação do
seu prazo de concessão.
A Companhia optou por aderir à repactuação em 12/01/2016 para dois de seus contratos firmados no
Ambiente de Contratação Regulado - ACR, um de 783 MW e duração até dezembro de 2016 e outro de 280
MW com duração até dezembro de 2019, totalizando 1.063MW o que representa cerca de 25% da Garantia
Física da UHE Tucuruí para o ano de 2016. O produto escolhido foi o SP100 em que 100% do risco de GSF
é transferido para o consumidor final. Como os contratos se encerrarão antes da completa compensação dos
montantes gastos em 2015, a Companhia se beneficiará ainda da prorrogação da concessão da UHE Tucuruí
de 50 dias, com a totalidade da sua Garantia Física no Centro de Gravidade (3.920,487 MWmédios) alocada
para o ACR de 12/07/2024 a 30/08/2024 (Nota Técnica nº 20/2016–SRM-SRG/ANEEL).
Os valores contabilizados em 2015 em decorrência da repactuação do risco hidrológico são os seguintes:
Total
178.518
133.896
312.414
(47.988)
264.426

Circulante
74.793
74.793
(47.988)
26.805

Não Circulante
178.518
59.103
237.621
237.621

17.2. Passivo não circulante

Extensão da Concessão (A)
Pagamento do Prêmio (B)
Montante a ser ressarcido (A+B)
Amortização do Prêmio
Saldo da Repactuação

Refere-se a adiantamentos por conta de futuro aumento de capital, objeto de contratos celebrados entre
a Companhia e a controladora (Eletrobras), cujos recursos visam cobrir a parcela de capital próprio da
Eletronorte relativo às inversões financeiras aportadas em SPE.

Como os efeitos da Repactuação foram retroativos a 01º de janeiro de 2015, a Companhia procedeu a
amortização das parcelas compreendidas no período de 01º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015,
no montante de R$ 47.988.

CONTROLADORA / CONSOLIDADO
Saldo em 31/12/2013

13.330

Destaca-se que a repactuação do risco hidrológico se deu no início do exercício de 2016, caracterizando com
um evento subsequente (modificativo) conforme orientação do CPC 24.

(-) Ajuste de contas
Saldo em 31/12/2014

(346)
12.984

Os contratos de adiantamentos para futuro aumento de capital vigentes nesse período são corrigidos pelo IPCA.

O valor da extensão da concessão foi registrado como direito de uso futuro no grupo de intangível (nota 22),
enquanto o prêmio pago pela repactuação do Risco Hidrológico foi registrado como despesa antecipada de seguro.
NOTA 20 – INVESTIMENTOS
20.1. Composição dos saldos

(-) Capitalização / Integralização
Saldo em 31/12/2015

(12.984)
-

Esse ajuste de contas se refere à conciliação entre os saldos apresentados pela Companhia e a Eletrobras. O
referido saldo foi submetido à Eletrobras para integralização de capital e foi integralizado em 2015.
NOTA 18 – CRÉDITOS JUNTO À CERON
Em 1999, a Companhia assinou contrato de compra de energia com o Produtor Independente de Energia
Elétrica (PIE) Termo Norte, no montante de 409 MW, para atender às necessidades do sistema isolado,
compreendido pelas distribuidoras Eletroacre e CERON, num montante mensal de aproximadamente
R$ 29 milhões.

CONTROLADORA
31/12/2015 31/12/2014
Participações societárias
Controladas
Controladas em conjunto
Coligadas

Em 1º de dezembro de 2008, foi assinado o Termo de Cessão dos contratos nº SUP1.9.S.0108-0 e
SUP1.0.S.0056-0, celebrados entre a Companhia e o PIE Termo Norte, para a CERON, contemplando
as usinas Termo Norte I, de 64 MW e Termo Norte II, de 345 MW, e encaminhados à ANEEL para
sua homologação.

Ágio na combinação de negócio (nota 20.5)
Bens e direitos para uso futuro
Terrenos
Edificações, obras civis e benfeitorias
Máquinas e equipamentos
(-) Provisão para redução ao valor recuperável

Baseado no Ofício SEM/SGR/SRT/SFF/ANEEL nº 304/2009, de 08 de dezembro de 2009, foi celebrado o
primeiro termo aditivo aos termos de cessão dos contratos de suprimento de energia elétrica SUP 1.9.S.01080 – Termo Norte I e SUP 1.0.S.0056-0 – Termo Norte II, da Companhia para a CERON, com vigência a partir
de 31 de julho de 2009.

Total

CONSOLIDADO
31/12/2015 31/12/2014

439.541
3.627.326
105.488
4.172.355

2.466.576
95.052
2.561.628

3.627.326
105.488
3.732.814

2.466.576
95.052
2.561.628

-

87.460

-

87.460

61.970
5.146
96.479
(91.027)
72.568
4.244.923

61.970
5.146
84.766
(91.026)
60.856
2.709.944

61.970
5.146
96.479
(91.027)
72.568
3.805.382

61.970
5.146
84.766
(91.026)
60.856
2.709.944
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20.2. Movimentação das participações societárias permanentes na controladora:
Aquisição de
participação
societária

Saldo em
31/12/2014
Avaliadas pelo método de equivalência patrimonial
Participações societárias
Controladas
Linha Verde Transmissora de Energia S.A.
Controladas em conjunto
Amapari Energia S.A.
Amazônia Eletronorte Transmissora de Energia S.A.
Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A.
Brasnorte Transmissora de Energia S.A.
Brasventos Eolo Geradora de Energia S.A.
Brasventos Miassaba 3 Geradora de Energia S.A.
Companhia Energética Sinop
Construtora Integração Ltda
Integração Transmissora de Energia S.A.
Manaus Construtora Ltda
Manaus Transmissora de Energia S.A.
Norte Brasil Transmissora de Energia S.A.
Norte Energia S.A.
Rei dos Ventos 3 Geradora de Energia S.A.
Transmissora Matogrossense de Energia S.A.
Transnorte Energia S.A.
Coligadas
Energética Águas da Pedra S.A.
Total

Aumento de
capital via
AFAC

Aumento de
capital

Resultado de
participações
societárias

Dividendos
recebidos

-

-

465.385

70.000

39.802
5.962
115.568
20.715
33.496
90.725
24.701
128.386
26.267
331.991
421.051
1.069.548
21.340
85.368
51.656

26.553
425.270
-

26.800
-

194.040
326.671
106.330

(10.724)
(4.067)
(13.868)
(195)
(1.531)
-

12.243
(4.473)
9.372
(634)
(226)
(1.199)
(1.793)
18.970
(270)
18.132
41.207
(8.156)
(1.406)
13.317
(9.613)

95.052
2.561.628

451.823

492.185

2.450
699.491

(1.199)
(31.584)

9.185
84.637

(85.825)

-

-

-

-

(5.309)
(91.134)

-

-

-

-

Passivo a descoberto
Participações societárias
Controladas
Linha Verde Transmissora de Energia S.A.
Controladas em conjunto
Amapari Energia S.A.
Total

-

Saldo em
31/12/2015

Transferência

(10.019)

(85.825)

439.541

-

41.321
195.529
120.873
20.081
33.270
89.526
49.461
133.488
25.802
376.923
887.528
1.388.063
19.934
97.154
148.373

(85.825)

-

105.488
4.172.355

85.825

(3.120)
(3.120)

-

85.825

(8.429)
(8.429)

Conforme determinado no acordo de acionistas das investidas, os aumentos de capital são aprovados e efetuados por todos os seus investidores, na proporção de suas participações. Os saldos ora apresentados na coluna
“Resultado de participações societárias” possuem reflexo em conta de resultado, com o mesmo título, na demonstração do resultado do exercício.
20.3. Resumo das informações financeiras das empresas investidas em 2015
a) Balanço patrimonial
Participação (%)

Caixa e
Outros ativos
equivalente de
circulantes
caixa

Geração
Amapari Energia S.A.
49,00
11.662
807
Brasventos Eolo Geradora de Energia S.A.
24,50
30.946
5.039
Brasventos Miassaba 3 Geradora de Energia S.A.
24,50
40.630
4.617
Companhia Energética Sinop S.A.
24,50
53.385
3.445
Energética Águas da Pedra S.A.
24,50
61.765
39.300
Norte Energia S.A.
19,98
489.804
442.450
Rei dos Ventos 3 Geradora de Energia S.A.
24,50
24.490
3.962
Transmissão
AETE-Amazônia Eletronorte Transmissora de Energia
49,00
10.422
10.311
Belo Monte Transmissora de Energia S.A.
24,50
332.604
4.199
Brasnorte Transmissora de Energia S.A.
49,71
16.467
24.149
Construtora Integração Ltda (**)
49,00
9
6.184
INTESA-Integração Transmissora de Energia S.A.
37,00
36.235
112.742
Linha Verde Transmissora de Energia S.A. (*)
100,00
18.950
62.670
Manaus Construtora Ltda
30,00
23
91.354
Manaus Transmissora de Energia S.A.
30,00
32.198
188.813
Norte Brasil Transmissora de Energia S.A. (*)
49,00
51.937
263.304
TME-Transmissora Matogrossense de Energia S.A.
49,00
14.304
51.525
TNE-Transnorte Energia S.A.
49,00
7.582
8.245
(*) Para esta investida foram utilizadas as informações financeiras em 31 de dezembro de 2015 (nota 3.2.2).
(**) Para esta investida foram utilizadas as informações financeiras em 31 de outubro de 2015 (nota 3.2.2).

Ativo não
circulante

Informações contábeis em 30/11/2015
Emprésitmos e
Outros
Emprésitmos e
financiamentos
passivos
financiamentos
(circulante)
circulantes
(não circulante)

Outros
passivos não
circulantes

Patrimônio
líquido

530
222.766
242.645
847.225
770.468
30.236.347
219.981

7.056
7.087
328.022
34.917
7.431

28.712
43.003
26.063
56.012
54.031
719.033
31.998

109.018
109.763
339.843
23.280.595
114.894

1.487
16.417
9.186
19.609
12.178
229.708
12.745

(17.200)
83.257
135.793
500.412
430.564
6.939.265
81.365

82.039
920.165
279.600
189.240
496.086
663.287
2.385.587
3.355.804
298.452
292.842

7.210
453.882
11.280
31.182
96.280
69.707
78.941
11.660
-

2.068
46.277
13.838
94.491
9.001
6.407
6.020
272.606
186.366
16.037
3.805

9.178
120.166
195.525
23.769
786.943
1.171.337
134.310
-

8.733
51.941
8.916
93.573
7.154
23.299
310.270
431.799
10.225
2.062

84.316
748.076
243.157
92.026
391.141
439.541
38.289
1.167.072
1.802.602
192.049
302.802

b) Resultado do período
Participação
(%)

Receita operacional
líquida

Custo de
operação

Lucro
bruto

Geração
Amapari Energia S.A.
49,00
(3.239)
(3.239)
Brasventos Eolo Geradora de Energia S.A.
24,50
28.666
(22.031)
6.635
Brasventos Miassaba 3 Geradora de Energia S.A.
24,50
31.775
(23.840)
7.935
Companhia Energética Sinop S.A.
24,50
Energética Águas da Pedra S.A.
24,50
188.908
(117.408)
71.500
Norte Energia S.A.
19,98
120.653
(128.731)
(8.078)
Rei dos Ventos 3 Geradora de Energia S.A.
24,50
25.612
(21.652)
3.960
Transmissão
AETE-Amazônia Eletronorte Transmissora de Energia S.A.
49,00
29.708
(3.834)
25.874
Belo Monte Transmissora de Energia S.A.
24,50
881.398
(881.398)
Brasnorte Transmissora de Energia S.A.
49,71
36.641
(5.886)
30.755
Construtora Integração Ltda (**)
49,00
(1.071)
(1.071)
INTESA-Integração Transmissora de Energia S.A.
37,00
92.484
(16.780)
75.704
Linha Verde Transmissora de Energia S.A. (*)
100,00
173.634
(131.060)
42.574
Manaus Construtora Ltda
30,00
Manaus Transmissora de Energia S.A.
30,00
174.519
(9.989)
164.530
Norte Brasil Transmissora de Energia S.A. (*)
49,00
340.080
(24.808)
315.272
TME-Transmissora Matogrossense de Energia S.A.
49,00
45.821
(6.263)
39.558
TNE-Transnorte Energia S.A.
49,00
75.364
(37.460)
37.904
(*) Para esta investida foram utilizadas as informações financeiras em 31 de dezembro de 2015 (nota 3.2.2).
(**) Para esta investida foram utilizadas as informações financeiras em 31 de outubro de 2015 (nota 3.2.2)

Informações contábeis em 30/11/2015
Despesas
Receira
Despesa
Lucro antes do Impostos sobre Lucro (prejuízo) Depreciação
operacionais financeira financeira imposto de renda
o lucro
líquido
e amortização
(6.376)
(1.810)
(1.839)
(10.005)
(1.693)
(63.392)
(1.412)

1.836
3.146
4.175
2.701
5.194
93.444
2.603

(2.203)
(8.987)
(9.276)
(79)
(30.325)
(86.679)
(9.469)

(9.982)
(1.016)
995
(7.383)
44.676
(64.705)
(4.318)

(1.571)
(1.922)
2.491
(7.187)
23.886
(1.413)

(9.982)
(2.587)
(927)
(4.892)
37.489
(40.819)
(5.731)

(9.311)
(10.099)
(20.430)
(6.195)
(9.204)

(2.391)
(11.222)
(771)
(6.744)
(986)
(28.078)
(159)
(8.334)
(3.914)
(66.741)

604
55.344
1.623
669
3.701
8.510
238
5.064
4.357
2.179
-

(3.155)
(53.783)
(2.473)
(296)
(13.744)
(57.950)
(336)
(79.158)
(138.058)
(12.216)
(850)

20.932
(9.661)
29.134
(7.442)
64.675
(34.945)
(257)
82.102
177.657
29.521
(29.687)

(1.421)
(8.599)
(9.035)
(13.408)
(29.656)
(63.807)
(2.346)
10.073

19.511
(18.260)
20.099
(7.442)
51.267
(34.945)
(257)
52.446
121.831
27.175
(19.614)

(225)
(52)
(1)
(6.743)
(27)
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20.4. Incorporações

20.5.2. Incorporação da SPE Linha Verde Transmissora de Energia S.A.

20.4.1. Estação Transmissora de Energia S.A.

No dia 15 de setembro de 2015, a Diretoria Executiva da Companhia aprovou a criação de Grupo de
Trabalho para formalizar as medidas requeridas à incorporação da referida SPE. A determinação inicial é
que no prazo de 90 dias, contados a partir de 01 de outubro de 2015, sejam apresentadas as providências
relacionadas à formalização da incorporação da referida SPE, com apresentação, à Diretoria Executiva, das
ações para formalizar essa incorporação.

Em 31 de março de 2014, foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária a incorporação da Estação
Transmissora de Energia S.A. (ETE), sociedade de propósito específico controlada da Companhia, visando
simplificar a estrutura legal e reduzir os custos administrativos, operacionais e fiscais, e, também, com objetivo
de maximizar a sua eficiência. Como resultado desta incorporação, a ETE foi extinta de pleno direito e a
Companhia tornou-se sua sucessora. A incorporação de seu acervo líquido ocorreu conforme abaixo:
ESTAÇÃO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2014
Ativo
Circulante
Caixa e equivalente de caixa
Clientes
Ativo financeiro
Outros ativos circulantes
Não Circulante
Ativo financeiro
Cauções e depósitos
vinculados
Tributos diferidos
Imobilizado

Circulante
Fornecedores
Financiamentos e empréstimos
Debêntures
Outros passivos circulantes

1.471.223
42.549

Não Circulante
Financiamentos e empréstimos
Debêntures

81.428
6
1.595.206

Tributos diferidos
Instrumentos financeiros derivativos
Provisões para riscos
Patrimônio Líquido
Capital Social
Reservas
Resultado do período

Total do Ativo

20.6. Controladas
20.6.1. Linha Verde Transmissora Energia S.A.

Balanço de incorporação
Passivo e Patrimônio líquido
108.141
24.770
187.677
4.972
325.560

1.920.766

Total do Passivo e Patrimônio líquido

A Companhia estima que a incorporação da adquirida Linha Verde Transmissora de Energia S.A. seja
realizada no mês de abril de 2016.

67.931
50.271
13.606
11.251
143.059
688.152
210.008
99.195
78.424
1.150
1.076.929
667.649
17.917
15.212
700.778
1.920.766

Durante o exercício de 2014, a Companhia apurou ganho com equivalência patrimonial, no montante de
R$ 16.340.
20.5. Combinação de negócios
20.5.1. Aquisição do controle sobre a Linha Verde Transmissora de Energia S.A.
A Diretoria Executiva aprovou, no dia 02 de outubro de 2013, a aquisição da participação acionária da Abengoa
Concessões Brasil Holding S.A. na Sociedade de Propósito Específico (SPE), Linha Verde Transmissora de
Energia S.A, envolvendo a aquisição pela Companhia da totalidade da participação neste investimento.
Em 13 de março de 2014, foi submetido e aprovado, pelo Conselho de Administração da Companhia, o
contrato de Compra e Venda das ações de propriedade da Abengoa Concessões Brasil Holding S.A. na
SPE, Linha Verde Transmissora de Energia S.A. Assim, o contrato ficou somente condicionado à avaliação
e aprovação por parte dos órgãos reguladores e de controle da administração federal conforme cláusula 2ª
do referido contrato.
A transação foi aprovada pela ANEEL em 30 de setembro de 2014 conforme Resolução Autorizativa nº 4.855.
O contrato de Compra e Venda de Ações estabeleceu condições suspensivas para a conclusão da operação.
Até 31 de dezembro de 2014, todas as condições suspensivas foram atendidas, exceto pela aprovação do
Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (DEST).

A Linha Verde Transmissora de Energia S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado, de prazo
indeterminado, constituída em 02 de julho de 2009, tendo como objeto social, único e exclusivo, a
construção, implantação, operação e manutenção do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica
da Rede Básica do Sistema Elétrico Interligado, composto pela Linha de Transmissão relativa ao Lote C - LT
230 kV - Porto Velho - Jauru, circuito simples, bem como as demais instalações necessárias às funções de
medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio, nos termos do
Contrato de Concessão firmado com a União Federal, por meio da ANEEL.
O contrato de concessão foi assinado em 19 de novembro de 2009 pelo prazo de trinta anos e o início de
suas atividades operacionais está prevista para março de 2015.
A participação da Companhia na SPE corresponde a 100% do Capital Social. Os custos de implantação
do projeto serão absorvidos pelas receitas futuras, conforme previsto nos seus estudos de viabilidade
técnico-econômico.
Durante o exercício, a Companhia apurou perda com equivalência patrimonial no montante de R$ 10.019
(2014 – perda de R$ 65.311).
A Companhia está avaliando internamente a incorporação da referida SPE conforme nota 20.5.4.
20.7. Controladas em conjunto
20.7.1. Amapari Energia S.A.
A Amapari Energia S.A. foi constituída em 12 de abril de 2007 e tem como objeto a implantação e
exploração da UTE Serra do Navio, construída no Município de Serra do Navio, no Estado do Amapá.
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Amapá concedeu à SPE, em 06 de maio de 2008, Licença de
Operação de número 0106/2011, renovada no dia 24 de novembro de 2011, com vigência de 01 ano. Por
intermédio da Resolução Autorizativa nº 1.369, de 20 de maio de 2008, a ANEEL concedeu autorização para
a SPE estabelecer-se como Produtor Independente de Energia Elétrica (PIE), com capacidade instalada
inicial de 23MW, pelo prazo de 29 anos. Tal capacidade foi revisada, passando para 21,6 MW, conforme
Despacho ANEEL nº 3.751, de 14 de outubro de 2008.
Em 10 de junho de 2008, a Companhia foi autorizada, por intermédio do Despacho nº 2.197 de 09 de
junho de 2008, da Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração (SFG), da ANEEL, a iniciar a
geração de energia em base de teste. Por intermédio do Despacho nº. 4.143, de 07 de novembro de 2008,
a Companhia foi autorizada a iniciar suas operações comerciais.
A participação da Companhia na SPE corresponde a 49% do Capital Social. A Amapari iniciou suas
atividades operacionais em 10 de julho de 2008.
Durante o exercício, a Companhia apurou perda com equivalência patrimonial no montante de R$ 3.120
(2014 – perda de R$ 46.932).
A Amaparia Energia S.A. vem apresentando prejuízos sucessivos em suas operações. No exercício de
2015, apresentou excesso de passivo circulante sobre ativo circulante no montante de R$ 17.491. A
Administração da empresa analisa a continuidade do negócio. Além disso, a empresa registrou provisão
integral do seu ativo imobilizado.

O referido contrato de Compra e Venda de Ações estabeleceu, ainda, o compromisso de venda, pela Abengoa
Concessões Brasil Holding S.A., e o compromisso de compra pela Companhia, de 51% do capital social da
Linha Verde Transmissora de Energia S.A. pelo valor de R$ 40.000, corrigido monetariamente a partir de
agosto de 2013, mediante aplicação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE), que deverá ser
pago em até 30 dias contados da data do cumprimento das condições suspensivas.

20.7.2. Brasventos Eolo Geradora de Energia S.A.

À luz das normas contábeis vigentes, a Administração concluiu que na data de 31 de dezembro de 2014, a
Companhia passou a deter direitos substantivos sobre a Linha Verde Transmissora de Energia S.A., sendo
esta data definida como da aquisição do controle acionário da Linha Verde Transmissora de Energia S.A. e,
portanto, a data efetiva da combinação de negócios.

O contrato de concessão foi assinado em 20 de agosto de 2010 pelo prazo de trinta e cinco anos e suas
atividades operacionais foram iniciadas em 2014.

Os valores justos provisoriamente estimados dos ativos e passivos identificáveis adquiridos da Linha Verde
Transmissora de Energia S.A., na data da combinação de negócios, foram os seguintes:
Em 31 de dezembro de 2014
Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Ativo financeiro
Tributos a compensar
Outros ativos
Passivos
Fornecedores
Tributos a compensar
Empréstimos e financiamentos
Adiantamento para futuro aumento de capital
Provisão para riscos
Outros passivos
Ativos / (Passivos) líquidos adquiridos
Participação adquirida (51%)
Valor justo da contraprestação (atualizado)
Ágio na aquisição do investimento

Valor justo estimado na data
de aquisição
47.073
534.336
7.562
57.597
646.568
27.813
4.786
318.851
364.880
15.941
123
732.394
(85.826)
(43.771)
43.689
87.460

Em 2014 até a conclusão das demonstrações financeiras as avaliações de mercado necessárias e
outros cálculos relativos aos ativos e passivos identificáveis adquiridos não tinham sido finalizados e, por
consequência, foram provisoriamente apurados com base na melhor estimativa da Administração para
esses valores.
Conforme previsto no CPC 15 parágrafos 45 a 50, os ativos e passivos avaliados na aquisição pela
Eletronorte em 2014 foram provisórios e, portanto são passíveis de revisão durante o período de
mensuração estipulado na norma contábil para melhor expressar a realidade da operação e proceder à
alocação do ágio apurado.
A avaliação resultante da remensuração dos saldos provisórios não indicou qualquer variação quanto
à posição apurada à época da aquisição. Assim, a Companhia procedeu somente à alocação do ágio
ora apurado.
Por se tratar de valor atribuído ao direito de exploração o ágio foi transferido para o grupo de intangíveis
(nota 22.1).

A Brasventos Eolo Geradora de Energia S.A. foi constituída em 04 de março de 2010 e tem por objeto
a implantação, operação, manutenção e exploração das instalações de geração eólica, seu sistema de
transmissão de energia elétrica associado e demais obras complementares ao Parque Eólico Rei dos
Ventos 1, localizado no município de Galinhos, no Rio Grande do Norte.

A participação da Companhia na SPE corresponde a 24,50% do Capital Social.
Os custos de implantação do projeto serão absorvidos pelas receitas futuras, conforme previsto nos seus
estudos de viabilidade técnico-econômico.
Durante o exercício, a Companhia apurou perda com equivalência patrimonial no montante de R$ 634
(2014 – perda de R$ 1.591).
20.7.3. Brasventos Miassaba 3 Geradora de Energia S.A.
A Brasventos Miassaba 3 Geradora de Energia S.A. foi constituída em 20 de abril de 2010, e tem por objeto
a implantação, operação, manutenção e exploração das instalações de geração eólica, seu sistema de
transmissão de energia elétrica associado e demais obras complementares ao Parque Eólico Miassaba 3,
localizado no município de Macau, no Rio Grande do Norte.
O contrato de concessão foi assinado em 13 de dezembro de 2010, pelo prazo de trinta e cinco anos e suas
atividades operacionais foram iniciadas em 2014.
A participação da Companhia na SPE corresponde a 24,50% do Capital Social.
Os custos de implantação do projeto serão absorvidos pelas receitas futuras, conforme previsto nos seus
estudos de viabilidade técnico-econômico.
Durante o exercício, a Companhia apurou perda com equivalência patrimonial no montante de R$ 226
(2014 – ganho de R$ 2.365).
20.7.4. Norte Energia S.A.
A Norte Energia S.A. é uma SPE, de capital fechado, constituída em 21 de julho de 2010, com o objetivo
de conduzir as atividades necessárias a implantação, operação, manutenção e exploração da UHE Belo
Monte, no rio Xingu, localizada no Estado do Pará, e das instalações de transmissão de interesse restrito
à central geradora.
Em 26 de agosto de 2010, a SPE assinou Contrato de Concessão 001/2010 com o MME, para exploração
dos serviços de geração de energia elétrica, cujo prazo é de 35 anos a partir da assinatura do citado
Contrato. Ainda, de acordo com o referido Contrato, 70% da energia assegurada será destinada no mercado
regulado, 10% para os autoprodutores e 20% destinada ao mercado livre (ACL).
Considerando o cumprimento integral do cronograma da ANEEL, o início do enchimento do reservatório se
deu em 2015, devendo o empreendimento estar em pleno funcionamento em 2019.
Em 01 de setembro de 2011, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(Ibama) concedeu Licença de Instalação, contemplando as atividades a serem desenvolvidas dentro dos
sítios construtivos de Belo Monte, Pimental, do Canal e Bela Vista, compreendendo a construção das
barragens, diques, casas de força, canal de derivação, vertedouro, tomada de água principal, sistema de
transposição de embarcações, sistema de transposição de peixes. Essa licença compreende ainda as
seguintes atividades associadas ao empreendimento, conforme Relatório do Processo de Licenciamento:
implantação das linhas de transmissão para fornecimento de energia aos quatro sítios construtivos; linhas
de transmissão que escoarão a energia a ser gerada pelas casas de força principal e complementar até
as SEs Xingu e Altamira, respectivamente; canteiro de obras dos sítios Pimental, Bela Vista, Belo Monte
e do Canal; jazidas minerais e áreas de bota-fora associados à construção das obras principais; estradas
secundárias de acesso aos canteiros e às frentes de obra da usina.
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Em função de manifestações de representações de comunidades ribeirinhas, indígenas, liminares judiciais,
invasões e greves na região da construção do empreendimento, a SPE encaminhou correspondência a
ANEEL, pleiteando prorrogação do prazo de entrada em operação do empreendimento.
A Norte Energia aguarda posicionamento da ANEEL a respeito do pleito a ela formulado. Qualquer alteração
no cronograma do empreendimento e seus impactos, se houver, serão refletidos nas demonstrações
financeiras subsequentes.
A participação da Companhia na SPE corresponde a 19,98% do Capital.
Durante o exercício, a Companhia efetuou aporte de capital nessa SPE, no montante de R$ 326.671 (2014
– R$ 272.727), e apurou perda com equivalência patrimonial no montante de R$ 8.156 (2014 – perda de
R$ 45.223).
20.7.5. Rei dos Ventos 3 Geradora de Energia S.A.
A Rei dos Ventos 3 Geradora de Energia S.A. foi constituída em 04 de março de 2010, e tem por objeto
a implantação, operação, manutenção e exploração das instalações de geração eólica, seu sistema de
transmissão de energia elétrica associado e demais obras complementares ao Parque Eólico Rei dos Ventos
3, localizado no município de Galinhos, no Rio Grande do Norte.
O contrato de concessão foi assinado em 13 de dezembro de 2010 pelo prazo de trinta e cinco anos e suas
atividades operacionais foram iniciadas em 2014.
A participação da Companhia na SPE corresponde a 24,50% do Capital Social.
Os custos de implantação do projeto serão absorvidos pelas receitas futuras, conforme previsto nos seus
estudos de viabilidade técnico-econômico.
Durante o exercício, a Companhia apurou perda com equivalência patrimonial no montante de R$ 1.406
(2014 – ganho de R$ 893).
20.7.6. Amazônia Eletronorte Transmissora de Energia S.A.
A Amazônia Eletronorte Transmissora de Energia S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado,
constituída em 13 de novembro de 2003, com o objetivo de construir, implantar, operar e manter as instalações
de transmissão de energia elétrica da Rede Básica do Sistema Interligado – LT 230 KV Subestação Coxipó/
Subestação Cuiabá e LT 230 KV Subestação Cuiabá/Subestação Rondonópolis.
Em 18 de fevereiro de 2004, a SPE celebrou Contrato de Concessão n˚ 008/2004, com a União, por
intermédio da ANEEL, pelo prazo de 30 anos, contados a partir da sua celebração. Esse contrato regula a
Concessão de Serviço Público de Transmissão, outorgada pelo Decreto n˚ 21, de janeiro de 2004.
A participação da Companhia na SPE corresponde a 49% do Capital Social e essa iniciou suas atividades
operacionais em 22 de janeiro de 2004.
Durante o exercício, a Companhia recebeu dividendos da SPE no montante de R$ 10.724 (2014 – R$ 8.348)
e apurou ganho com equivalência patrimonial no montante de R$ 12.243 (2014 – ganho de R$ 8.915).
20.7.7. Brasnorte Transmissora de Energia S.A.
A Brasnorte Transmissora de Energia S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em 7 de
dezembro de 2007, e tem por objeto social a construção, implantação, operação e manutenção do Serviço
Público de Transmissão de Energia Elétrica, da rede básica do Sistema Elétrico Interligado, relativo às Linhas
de Transmissão LT Jubá - Jauru e LT Maggi - Nova Mutum, ambas em 230 kV, com aproximadamente 129
e 273 km, respectivamente, e subestações SE Juba, em 300 MVA, e SE Maggi, de 100 MVA, ambas em
230/138 kV, entradas de linha e instalações vinculadas, bem como as demais instalações necessárias às
funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio,
conforme consta no Edital de Leilão nº 004/2007, emitido pela ANEEL.
Para exploração das linhas de transmissão LT Jubá - Jauru e LT Maggi - Nova Mutum, a SPE assinou, em
17 de junho de 2008, junto à ANEEL, o contrato de concessão nº 003/2008, pelo prazo de trinta anos. A
construção da linha foi iniciada ao longo de 2008 e concluída em setembro de 2009.
A participação da Companhia na SPE corresponde a 49,71% do Capital Social, sendo que esta iniciou suas
atividades operacionais em 27 de novembro de 2009.
Durante o exercício, a Companhia apurou ganho com equivalência patrimonial, no montante de R$ 9.372
(2014 – ganho de R$ 9.647).
20.7.8. Companhia Energética Sinop
A Companhia Energética Sinop S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em 28
de outubro de 2013, com sede em Brasília – Distrito Federal e tem por objeto social único e exclusivo a
construção, implantação, operação, manutenção e exploração comercial da UHE Sinop, conforme consta no
Edital de Leilão nº 006/2013, emitido pela ANEEL. Essa UHE será implantada no rio Teles Pires, sub-bacia 17,
bacia hidrográfica do Rio Amazonas, nos Municípios de Itaúba e Cláudia, Estado do Mato Grosso, e consiste
no aproveitamento do potencial hidráulico, com potência instalada de, no mínimo, 400 MW.
O contrato de concessão foi assinado em 2014, pelo prazo de trinta anos.
A participação da Companhia na SPE corresponde a 24,50% do Capital Social. O início de suas atividades
operacionais está previsto para o primeiro semestre de 2018.
Durante o exercício, a Companhia efetuou aporte de capital no montante de R$ 0 (2014 – R$ 91.295) e apurou
perda com equivalência patrimonial no montante de R$ 1.199 (2014 – perda de R$ 571).
20.7.9. Construtora Integração Ltda.
A Construtora Integração Ltda. foi constituída em 30 de junho de 2009, tendo como objeto exclusivo a
construção, montagem e serviços sociais associados às instalações referentes ao lote G do leilão ANEEL nº
007/ 2008, compreendendo a elaboração do projeto básico, projeto exclusivo, execução das obras, serviços
e fornecimento necessários à realização completa e integral do Empreendimento, necessários para a
construção da Linha de Transmissão LT +/- 600KV coletora Porto Velho - Araraquara 2, em corrente contínua,
circuito simples, com origem na subestação Porto Velho no Estado de Rondônia e término na subestação
Araraquara 2, no Estado de São Paulo, bem como as demais instalações necessárias às funções de medição,
supervisão, proteção, comando, controle e telecomunicação, a ser integrada à Rede Básica do Sistema
Interligado Nacional.

20.7.11. Manaus Construtora Ltda.
A Manaus Construtora Ltda. foi constituída em 30 de janeiro de 2009, tendo como objetivo a construção,
montagem e fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos para a Linha de Transmissão 500KV
Oriximaná/Cariri CD, SE Itacoatiara 500/138 KV e SE Cariri 500/230 KV.
A participação da Companhia na SPE corresponde a 30% do Capital Social, tendo essa iniciada suas
atividades operacionais em setembro de 2009.
Durante o exercício, a Companhia apurou perda com equivalência patrimonial no montante de R$ 270 (2014
– ganho de R$ 6.406).
20.7.12. Manaus Transmissora de Energia S.A.
A Manaus Transmissora de Energia S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em
de abril de 2008 com o propósito específico de explorar concessões de serviços públicos de transmissão
energia elétrica, prestados mediante a implantação, operação, manutenção e construção de instalações
transmissão da rede básica do sistema elétrico brasileiro interligado, segundo os padrões estabelecidos
legislação e regulamentos em vigor.
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A SPE detém a concessão, para construção, operação e manutenção de instalações de transmissão de Linha
de Transmissão 500 kV Oriximiná/Cariri CD, SE Itacoatiara 500/138 kV e SE Cariri 500/230kV.
O contrato de concessão foi assinado em 16 de outubro de 2008, pelo prazo de trinta anos, e o início das
atividades operacionais iniciou em março de 2013.
A participação da Companhia na SPE corresponde a 30% do Capital Social.
Durante o exercício, a Companhia apurou ganho com equivalência patrimonial no montante de R$ 18.132
(2014 – ganho de R$ 13.471).
20.7.13. Norte Brasil Transmissora de Energia S.A.
A Norte Brasil Transmissora de Energia S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado, de prazo
indeterminado, constituída em 6 de maio de 2008, tendo como objeto social, único e exclusivo, a construção,
implantação, operação e manutenção do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica da Rede Básica
do Sistema Elétrico Interligado, composto pela Linha de Transmissão Coletora Porto Velho - Araraquara 2, n°
2, em Corrente Contínua, em cerca de 600kV bem como as demais instalações necessárias às funções de
medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio, nos termos do
Contrato de Concessão firmado com a União Federal, por meio da ANEEL.
A Norte Brasil detém a concessão do serviço público de transmissão outorgada pelo Decreto s/n°, de 26 de
fevereiro de 2009, nos termos do Contrato de Concessão n° 016/2009, firmado com a Agencia Nacional de
Energia Elétrica – ANEEL, em 26 de fevereiro de 2009, pelo prazo de trinta anos e o início de suas atividades
operacionais iniciou em novembro de 2014.
A participação da Companhia na SPE corresponde a 24,50% do Capital Social.
Durante o exercício, a Companhia efetuou aporte de capital na SPE no montante de R$ 0 (2014 – R$ 193.122)
e apurou ganho com equivalência patrimonial no montante de R$ 41.207 (2014 – perda de R$ 2.340).
A Diretoria Executiva aprovou no dia 04 de julho de 2014, a aquisição da participação acionária da Eletrosul
Centrais Elétricas S.A. na Sociedade de Propósito Específico (SPE), Norte Brasil Transmissora de Energia
S.A, que representa 24,5% do capital social desta SPE.
20.7.14. Transmissora Matogrossense de Energia S.A.
A Transmissora Matogrossense de Energia S.A. foi constituída em 02 de julho de 2009 com o propósito
específico de exploração de linhas de transmissão de energia elétrica e tem por objeto planejar, implantar,
construir, operar e manter instalações de transmissão de energia elétrica e serviços correlatos.
Pelo Contrato de Concessão de Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 025/2009 – ANEEL,
de 19 de novembro de 2009, foi outorgada à SPE pela União, a concessão dos serviços de transmissão de
energia elétrica, pelo prazo de 30 anos e iniciou suas atividades operacionais em 22 de novembro de 2011.
A participação da Companhia na SPE corresponde a 49% do Capital Social.
Durante o exercício, a Companhia recebeu dividendos da SPE no montante de R$ 1.531 (2014 – R$ 1.470) e
apurou ganho com equivalência patrimonial no montante de R$ 13.317 (2014 – ganho de R$ 11.182).
20.7.15. Transnorte Energia S.A.
A Transnorte Energia S.A. foi constituída em 25 de novembro de 2011 com o propósito específico de
exploração de linhas de transmissão de energia elétrica, e tem por objetivo planejar, implantar, construir,
operar e manter instalações de transmissão de energia elétrica e serviços correlatos.
Pelo Contrato de Concessão de Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 003/2012 – ANEEL, de
25 de janeiro de 2012, foi outorgada à SPE pela União a concessão dos serviços de transmissão de energia
elétrica, pelo prazo de 30 anos e o início de suas atividades operacionais está previsto para fevereiro de 2015.
A participação da Companhia na SPE corresponde a 49% do Capital Social.
Os custos de implantação do projeto serão absorvidos pelas receitas futuras, conforme previsto nos seus
estudos de viabilidade técnico-econômico.
Durante o exercício, a Companhia efetuou aporte de capital na SPE no montante de R$ 106.330 (2014 –
R$ 0) e apurou perda com equivalência patrimonial no montante de R$ 9.613 (2014 – ganho de R$ 9.072).
20.7.16. Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A.
A Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A. é uma SPE de capital fechado, constituída em 20 de março
de 2014 com o objetivo de implantação e exploração do empreendimento composto pelas instalações de
transmissão de energia nos estados do Pará e Minas Gerais.
Pelo Contrato de Concessão de Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 014/2014 – ANEEL,
de 16 de junho de 2014, foi outorgada à SPE pela União a concessão dos serviços de transmissão de energia
elétrica, pelo prazo de 30 anos e o início de suas atividades operacionais está previsto para janeiro de 2018.
A participação da Companhia na SPE corresponde a 24,5% do Capital Social.
Os custos de implantação do projeto serão absorvidos pelas receitas futuras, conforme previsto nos seus
estudos de viabilidade técnico-econômico.

A participação da Companhia na SPE corresponde a 24,50% do Capital Social, tendo essa iniciada suas
atividades operacionais em 2010.

Durante o exercício, a Companhia efetuou aporte de capital na SPE no montante de R$ 190.040 (2014
- R$ 6.125) e apurou perda com equivalência patrimonial no montante de R$ 4.473 (2014 – perda de R$ 163).

Durante o exercício, a Companhia apurou perda com equivalência patrimonial no montante de R$ 1.793
(2014 – ganho de R$ 63).

20.8. Coligada

A Diretoria Executiva aprovou, no dia 11 de novembro de 2014, a aquisição da participação acionária da
Eletrosul Centrais Elétricas S.A. na Sociedade de Propósito Específico (SPE), Construtora Integração
Ltda, que representa 24,5% do capital social desta SPE. Essa aquisição se deve ao fato de a Construtora
Integração Ltda. ter sido constituída com o objetivo exclusivo de construir o empreendimento da Norte Brasil
Transmissora de Energia S.A..

20.8.1. Energética Águas da Pedra S.A.
A Energética Águas da Pedra S.A. é uma SPE de capital fechado, constituída em 3 de abril de 2007 com o
objetivo de construir e operar a UHE Dardanelos com o seu sistema de transmissão.

20.7.10. Integração Transmissora de Energia S.A.
A Integração Transmissora de Energia S.A é uma sociedade por ações, de capital fechado, constituída em
20 de dezembro de 2005. Possui como objeto social a construção, implantação, operação e manutenção das
instalações do serviço público de energia elétrica da rede básica do sistema elétrico interligado, composto
pela Linha de Transmissão 500kV Colinas/Serra da Mesa 2, localizado nos Estados de Tocantins e Goiás, que
compõem 25 municípios entre Colinas do Tocantins - TO e Colinas do Sul - GO.
O contrato de concessão foi assinado em 27 de abril de 2006 pelo prazo de trinta anos, tendo a SPE iniciado
suas atividades operacionais em maio de 2008.
A participação da Companhia na SPE corresponde a 37% do Capital Social.
Durante o exercício, a Companhia recebeu dividendos da SPE no montante de R$ 13.868 (2014 – 10.430) e
apurou ganho com equivalência patrimonial no montante de R$ 18.970 (2014 – ganho de R$ 16.817).

Em 06 de setembro de 2007, Dardanelos recebeu sua Licença de Instalação, incluindo o sistema de
transmissão associado, tornando-se assim, um empreendimento apto a iniciar as atividades para a sua
implantação. A usina, construída no Município de Aripuanã, em Mato Grosso, no Rio Aripuanã, tem
capacidade nominal de 261 MW e um reservatório de 0,24 km², o que corresponde à melhor relação entre a
área inundada e energia gerada já construída no Brasil. A operação da UHE Dardanelos é terceirizada pela
empresa ENEX O&M de Sistemas Elétricos Ltda.
A energia gerada pela UHE Dardanelos é comercializada com 24 distribuidoras no Brasil, por meio de
Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado (CCEAR).
O contrato de concessão foi assinado em 03 de setembro de 2007 pelo prazo de trinta e cinco anos e iniciou
suas atividades operacionais em agosto de 2011.
A participação da Companhia na SPE corresponde a 24,50% do Capital Social.
Durante o exercício, a Companhia efetuou aporte de capital na SPE no montante de R$ 2.450 (2014 - R$ 0),
recebeu dividendos da SPE no montante de R$ 1.199 (2014 – R$ 7.546) e apurou ganho com equivalência
patrimonial no montante de R$ 9.185 (2014 – ganho de R$ 6.378).
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20.9. Aquisições de participações societárias efetuadas em 2015

21.1. Movimentação

20.9.1. Aquisição de participação acionária – Norte Brasil Transmissora de Energia S.A.
A Diretoria Executiva aprovou, no dia 01º de julho de 2014, a aquisição da participação acionária da Eletrosul
Centrais Elétricas S.A. na Sociedade de Propósito Específico (SPE) Norte Brasil Transmissora de Energia
S.A., envolvendo a aquisição pela Companhia de 24,5% de participação neste investimento.
Em 27 de novembro de 2014, foi submetido e aprovado, pelo Conselho de Administração da Companhia, o
contrato de Compra e Venda das ações de propriedade da Eletrosul Centrais Elétricas S.A. na SPE Norte
Brasil Transmissora de Energia S.A.
O contrato de Compra e Venda de Ações estabeleceu condições suspensivas para a conclusão da operação.
Todas as condições suspensivas foram atendidas, sendo a última no dia 21 de maio de 2015, referente à
anuência da Administradora do fundo responsável pela emissão de debêntures da Norte Brasil Transmissora
de Energia S.A..
O referido contrato de Compra e Venda de Ações estabeleceu, ainda, o compromisso de venda, pela Eletrosul
Centrais Elétricas S.A., e o compromisso de compra pela Companhia, de 24,5% do capital social da Norte
Brasil Transmissora de Energia S.A. pelo valor de R$ 147.615, já deduzidos das antecipações efetuadas no
montante de R$ 112.098, e que será corrigido monetariamente a partir de julho de 2014 até a data do seu
pagamento, mediante aplicação do índice SELIC, para quitação em 03 parcelas, com vencimentos em 2015,
2016 e 2017.
À luz das normas contábeis vigentes, a Administração concluiu que na data de 21 de maio de 2015, a
Companhia passou a deter direitos substantivos sobre a participação acionária adquirida da Norte Brasil
Transmissora de Energia S.A.
A avaliação que determinou o montante a ser pago, apresentado no laudo datado de 30 de outubro de 2014,
apontou valor justo de contraprestação inferior ao valor da ação da empresa. O ganho gerado (compra
vantajosa) nesta operação foi de R$ 158.112, após a atualização do valuation, registrado no resultado da
Companhia (nota 35).
As ações que estavam em nome da Eletrosul foram transferidas para a Companhia no dia 20 de julho de 2015.
Em conformidade ao referido contrato de compra e venda, o valuation, o qual gerou o preço de negociação
dos ativos líquidos, foi recalculado, considerando que a transação ocorreu após 31 de dezembro de 2014, até
a data base de 20 de junho de 2015, data da transferências das ações.
20.9.2. Aquisição de participação acionária – Construtora Integração Ltda.
A Diretoria Executiva aprovou, no dia 1º de julho de 2014, a aquisição da participação acionária da Eletrosul
Centrais Elétricas S.A. na Sociedade de Propósito Específico (SPE) Construtora Integração Ltda., envolvendo
a aquisição pela Companhia de 24,5% de participação neste investimento.
Em 27 de novembro de 2014, foi submetido e aprovado, pelo Conselho de Administração da Companhia,
o contrato de Compra e Venda das ações de propriedade da Eletrosul Centrais Elétricas S.A. na SPE
Construtora Integração Ltda.
A concretização desta aquisição estava condicionada apenas ao fechamento da aquisição da Norte Brasil
Transmissora de Energia S.A.
O referido contrato de Compra e Venda de Ações estabeleceu, ainda, o compromisso de venda, pela
Eletrosul Centrais Elétricas S.A., e o compromisso de compra pela Companhia, de 24,5% do capital social
da Construtora Integração Ltda. pelo valor de R$ 11.587, corrigido monetariamente a partir de julho de 2014
até a data do seu pagamento, mediante aplicação do índice SELIC, para quitação em 03 parcelas, com
vencimentos em 2015, 2016 e 2017.
À luz das normas contábeis vigentes, a Administração concluiu que na data de 21 de maio de 2015, a
Companhia passou a deter direitos substantivos sobre a participação acionária adquirida da Norte Brasil
Transmissora de Energia S.A., e, por consequência, da Construtora Integração Ltda.
A avaliação que determinou o montante a ser pago, apresentado no laudo datado de 30 de outubro de 2014,
apontou valor justo de contraprestação inferior ao valor da ação da empresa. O ganho gerado (compra
vantajosa) nesta operação foi de R$ 13.862, registrado no resultado da Companhia (nota 35).
Em conformidade ao referido contrato de compra e venda, o valuation, o qual gerou o preço de negociação
dos ativos líquidos, foi recalculado, considerando que a transação ocorreu após 31 de dezembro de 2014, até
a data base de 20 de junho de 2015, data da transferências das cotas.
20.10. Uso futuro de bens
As informações a respeito dos bens registrados, transitoriamente, a título de uso futuro no serviço concedido,
são as seguintes:
20.10.1. Terrenos
Representados por áreas urbanas e rurais, em fase de avaliação quanto à sua destinação, localizadas em
Manaus (AM), São Luís (MA), Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC). Inclui, ainda, o terreno destinado à
construção da futura sede da Companhia em Brasília (DF). Exceto pelo terreno destinado a futura sede, os
demais foram totalmente provisionados.

Geração e
comercialização
Em serviço
Depreciação acumulada
Em curso
Obrigações Especiais
Vinculadas à Concessão
Depreciação Acumulada
(Obrigações Especiais)
Total Geração e
comercialização

Adições

17.350.610
(9.559.882)
176.659

886
41.594

(166.151)

-

-

-

-

(166.151)

25.145

-

-

2.866

-

28.011

7.826.381

42.480

(20.845)

(411.151)

(33.398)

245.995
(136.537)
154.515

80.051

(91)
(391)

(12.001)

948
32.080

246.852
(148.538)
266.255

(403)

-

-

(403)

Administração Central
Em serviço
Depreciação acumulada
Em curso
Obrigações Especiais
Vinculadas à Concessão
Depreciação Acumulada
(Obrigações Especiais)
Total Administração
Indenização da UHE
Coaracy Nunes
Perda sobre indenização
Coaracy Nunes
Provisão para redução
ao valor recuperável

140
263.710

Em 14 de agosto de 2012, a Companhia iniciou um processo de seleção de parceiros, visando à criação de
Sociedade de Propósito Específico (SPE), para o projeto de uma nova usina termelétrica (UTE Biomassa),
com o aproveitamento dos equipamentos inicialmente adquiridos para implementação da UTE Balbina,
utilizando-se a biomassa proveniente dos reservatórios da UHE Teles Pires e da UHE Colíder, ambas
localizadas no estado de Mato Grosso.
Em 14 de novembro de 2012, a Administração da Companhia autorizou a parceria visando à implantação do
citado empreendimento.
No dia 15 de outubro de 2014, a Companhia formalizou o encerramento da parceria, pois ambas as partes
não mais visualizaram rentabilidade no projeto.
O saldo contábil referente a UTE Balbina, no montante de R$ 73.109, está totalmente provisionado no balanço
da companhia.
NOTA 21 – IMOBILIZADO
Os itens do ativo imobilizado referem-se à infraestrutura para geração e comercialização de energia elétrica,
bem como os bens utilizados na administração. A infraestrutura destinada aos segmentos de transmissão é
tratada nos termos estabelecidos no ICPC 01 (nota 10), exceto a linha de transmissão Brasil – Venezuela que
não está abarcada pela referida norma e encontra-se classificada no grupo de comercialização.
Os bens que compõem o ativo imobilizado da Companhia, associados e identificados como ativos da
concessão de serviços públicos, não podem ser vendidos nem oferecidos em garantia a terceiros.
Os contratos de concessão preveem que ao final do prazo de cada concessão o Poder Concedente
determinará o valor a ser indenizado à Companhia, desta forma a Administração entende que o valor contábil
do imobilizado não depreciado ao final da concessão será reembolsável pelo Poder Concedente.
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Depreciação acumulada
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Obrigações Especiais
Vinculadas à Concessão
Depreciação Acumulada
(Obrigações Especiais)
Total Geração e
comercialização
Administração Central
Em serviço
Depreciação acumulada
Em curso
Obrigações Especiais
Vinculadas à Concessão
Depreciação Acumulada
(Obrigações Especiais)
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Indenização da UHE
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Coaracy Nunes
Provisão para redução ao
valor recuperável

(370)

Baixas

Depreciação Transferências

886
41.594

(166.151)

-

-

-

-

(166.151)

25.145

-

-

2.866

-

28.011

7.826.381

42.480

(20.845)

(411.151)

(33.398)

245.995
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(91)
(391)
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31/12/2015

17.350.610
(9.559.882)
176.659

140
263.710

(11.235)
3.854
(13.464)

11,00

7.169.916

CONSOLIDADO
Adições

2,42

3,00

-

(418.710)

%
(*)

7.403.467

-

(12.001)

30.391 17.370.652
(163) (9.970.208)
(63.626)
141.163

33.028

7.403.467

140
364.306

(35.492)

-

-

-

-

(35.492)

(77.553)

-

-

-

-

(77.553)

(429.680)

2.124

(61.698)

4.442

-

(484.812)

124.655

(83.025)

Total

. UTE Balbina

(11.235)
3.854
(13.464)

Saldo em
31/12/2015

-

21.2. Taxas anuais de depreciação

Localizado em Manaus (AM), e que, devido ao longo tempo em desuso, foi provisionado em 2012.

Depreciação Transferências

-

Conjunto de edificações específicas, de caráter técnico-operacional e administrativo, decorrentes de
desativação de usina termelétrica e subestação, localizadas em Belém (PA) e Porto Velho (RO), e que, devido
ao longo tempo em desuso, foram provisionadas em 2012.
. Compensador estático

Baixas

(35.492)

20.10.2. Edificações, obras civis e benfeitorias

20.10.3. Máquinas e equipamentos

CONTROLADORA

Saldo em
31/12/2014

7.547.366

(418.710)

(370)

7.169.916

As taxas anuais de depreciação estabelecidas pelo Órgão Regulador são as constantes da tabela anexa à
Resolução Normativa nº 367/2009, de 02 de junho de 2009, da ANEEL. As principais taxas praticadas pela
Companhia são as seguintes:
CONTROLADORA / CONSOLIDADO
Geração
2015
2014
Comporta
3,3% a.a.
3,3% a.a.
Reservatório
2% a.a.
2% a.a.
Casa de força
2% a.a.
2% a.a.
Turbina hidráulica
2,5% a.a.
2,5% a.a.
Turbina a gás
4% a.a.
4% a.a.
Ponte rolante, guindaste e pórtico
3,3% a.a.
3,3% a.a.
Administração central
Benfeitorias
3,3% a.a.
3,3% a.a.
Edifícios
3,3% a.a.
3,3% a.a.
Equipamentos gerais
6,25% a.a.
6,25% a.a.
Equipamentos gerais (Informática)
16,67% a.a.
16,67% a.a.
A Companhia possui registrado em seu Ativo Imobilizado, em 31 de dezembro de 2015, o valor contábil bruto
de R$ 854.038 (2014 – R$ 700.805) referentes aos ativos totalmente depreciados. A Companhia aguarda a
autorização da ANEEL para realizar as respectivas baixas.
As despesas correspondentes à depreciação dos bens do imobilizado estão registradas em contrapartida a
esta conta no resultado do exercício no grupo de “Custos e despesas operacionais” (nota 35).
21.3. Vinculação dos bens do Serviço Público de Energia Elétrica
De acordo com os artigos 63 e 64 do Decreto nº 41.019, de 26 de fevereiro de 1957, os bens e instalações
utilizados na geração, transmissão, distribuição, inclusive comercialização, são vinculados a esses serviços,
não podendo ser retirados, alienados, cedidos ou dados em garantia hipotecária, sem a prévia e expressa
autorização do Órgão Regulador.
A Resolução ANEEL nº 20/1999 regulamenta a desvinculação de bens das concessões do Serviço Público de
Energia Elétrica, concedendo autorização prévia para desvinculação de bens inservíveis, quando destinados
à alienação, determinando que o produto da alienação seja depositado em conta bancária vinculada, para
aplicação na concessão.
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21.4. Bens em comodato
A Companhia emprestou equipamentos, mediante contrato de comodato, para a Boa Vista Energia S.A.. Tratase da Usina Termelétrica Senador Arnon Farias de Mello (antiga UTE Floresta), compreendendo unidade
geradora a gás LM, transformadores, disjuntores, quadros de comando, controle e proteção, vagão, turbina
de potência, gerador de gás, banco de baterias, cabos de alta tensão, equipamentos de serviços auxiliares,
sobressalentes e equipamentos de informática, potência instalada de 85,92 MW, no seguinte valor:
CONTROLADORA / CONSOLIDADO
31/12/2015
31/12/2014
Valor Bruto
(-) Depreciação acumulada
Subtotal

55.266
(44.221)
11.045

55.266
(42.573)
12.693

Subtotal
(-) Provisão para recuperação de ativos
Total

11.045
(11.045)
-

12.693
(12.693)
-

21.5. Obrigações vinculadas à concessão do Serviço Público de Energia Elétrica
Representam os valores repassados pela União e pelos consumidores, bem como as doações não
condicionadas a qualquer retorno a favor do doador e as subvenções destinadas a investimentos no
Serviço Público de Energia Elétrica. O prazo de vencimento dessas obrigações é aquele estabelecido pelo
Órgão Regulador para concessões de geração, transmissão e distribuição, cuja quitação ocorrerá ao final
da concessão.
Em virtude da sua natureza, as obrigações vinculadas à concessão do Serviço Público de Energia Elétrica não
representam obrigações financeiras efetivas, não devendo, dessa forma, ser incluídas como exigibilidades
para fins de determinação de indicadores econômico-financeiros, inclusive, figuram no Balanço Patrimonial
como redutoras do saldo do ativo não circulante-imobilizado.
Essas obrigações foram corrigidas monetariamente até 31 de dezembro de 1995.
CONTROLADORA / CONSOLIDADO
31/12/2015
31/12/2014
Participações da União
Outros
TOTAL

132.038
6.408
138.446

134.497
6.772
141.269

A Administração da Companhia avaliou a recuperabilidade dos ativos de longa duração, registrados no
Imobilizado constituídos pelas concessões da geração de energia de propriedade da Companhia. O objetivo
da avaliação foi identificar eventuais deteriorações desses ativos ou grupos de ativos, que levem à sua não
recuperação plena.
A Companhia realizou o teste de recuperabilidade de seus ativos em serviço em 31 de dezembro de 2015,
assim como em 2014, comparando os fluxos de caixa futuros derivados do uso contínuo dos ativos que formam
determinada Unidade Geradora de Caixa – UGC com o valor registrado para cada UGC como Imobilizado.
21.6.1. Ativos avaliados – Controladora
A Administração identificou como passíveis de verificação, as seguintes Unidades Geradoras de Caixa (UGC):
Posição estimada antes da avaliação do valor recuperável em 31/12/2015
Ativo
Impairment
Ativos líquidos
6.543.803
741.870
44.988

(340.888)
(12.812)

6.543.803
400.982
32.176

O valor em uso das UGCs foi estimado com base nos fluxos de caixa futuros derivados do cumprimento dos
contratos de concessão estimados com base nas previsões e/ou orçamentos aprovados pela Administração
da Companhia. Além disso, todas as projeções estão alinhadas com o planejamento futuro da Companhia.
21.6.2. Resultados sobre a avaliação ao valor recuperável (Impairment)
21.6.2.1. Geração
UHE Tucuruí
Ativos em Serviço
Impairment
Obrigações Especiais
Valor líquido

UHE
Curuá-Una

UHE Samuel

6.543.803
6.543.803

741.870
(340.888)
400.982

44.988
(12.812)
32.176

Ano do Fim da Concessão
Valor Residual (VNR)

2025
11.598.520

2030
68.413

2029
2.298

Taxa de Desconto (Geração)
Resultado

7,00%
13.491.097

7,00%
(417.632)

7,00%
32.705

-

(340.888)
(76.744)

(12.812)
12.812

Impairment (constituído) até 2014
Impairment revertido/(constituído) em 2015
Total Impairment Constituído

(63.932)

O impairment, na UHE Samuel, foi originado substancialmente, pela atribuição de custos operacionais e pela
redução da expectativa para o preço de venda de energia.
De acordo com os cálculos realizados no exercício, a UHE Curuá-Una apresentou uma reversão do
impairment constituído até o exercício de 2014, esta reversão se deve a uma expectativa aumento no preço
esperado para venda da energia dessa usina.
Na avaliação da UHE Tucuruí não foi apurado impairment.
21.6.3. Quadro Resumo - Impairment
Ativos
UHE Samuel
UHE Curuá-Una
UTE Santana
Impairment Imobilizado

Movimentação da
provisão em 2015
(76.744)
12.812
2.234
(61.698)

Vinculados à Concessão Geração
Em serviço
Custo
Amortização
Vinculados à Concessão Transmissão
Em serviço
Custo
Amortização
Outros
Ágio direito de exploração
Amortização
Não Vinculados à Concessão
Em serviço
Custo
Amortização
Total

21.6. Teste de impairment

Geração
UHE Tucuruí
UHE Samuel
UHE Curuá-Una

21.7. Encargos financeiros capitalizados
A Companhia não efetua capitalização de encargos financeiros nos exercícios apresentados, visto que não
possuem empréstimos ligados a imobilizado em curso e que sejam permitidos pelas práticas contábeis.
NOTA 22 – INTANGÍVEL

Movimentação da
provisão em 2014
105.347
(6.442)
(18.961)
79.944

O impacto referente ao registro do valor recuperável no resultado do exercício foi uma provisão de R$ 63.932
(2014 – reversão de R$ 79.944).
A autorização relativa a UTE Santana se encerrou em 2015. Devido aos altos custos de sua operação, a
Administração da Companhia optou por não renovar sua autorização.

Saldo em
31/12/2014

CONTROLADORA / CONSOLIDADO
Adições

Baixas

Transferências

Saldo em
31/12/2015

157
(92)
65

178.518
(57)
178.461

-

271
271

178.946
(149)
178.797

3.066
(2.039)
1.027

(221)
(221)

-

99
99

3.165
(2.260)
905

58.970
(42.056)
16.914
18.006

-

-

(6.489)
(6.489)
171.751

87.460
(3.507)
83.953

-

-

-

84.323

87.460
(3.507)
83.953
58.970
(48.545)
10.425
274.080

A Companhia registrou um ativo intangível no montante de R$ 178.518, referente à Repactuação do Risco
Hidrológico, que corresponde à extensão do prazo de concessão de contrato de energia ACR conforme
descrito na nota 19. Esse valor será amortizado de acordo com o contrato ao qual o originou.
Os valores referentes à aquisição e implantação e/ou direito de uso de softwares possuem taxa média anual
de amortização de 20%.
As despesas correspondentes à amortização dos bens do intangível estão registradas em contrapartida a esta
conta, no resultado do exercício, no grupo de “Custos e despesas operacionais” (nota 35).
A Companhia avalia, em bases anuais, eventuais mudanças no ambiente econômico e/ou financeiro que
indiquem a não recuperação do valor contábil dos ativos intangíveis. Não foram identificados ajustes de
redução ao valor recuperável destes ativos.
22.1. Alocação do ágio
Após a apuração do valor do ágio sobre a aquisição de participação societária na Linha Verde Transmissora
de Energia S.A. (nota 20.5), a Companhia identificou que o valor de R$ 87.460, é atribuível ao direito de
exploração da concessão do serviço público de transmissão de energia elétrica nos termos do contrato nº
021/2009 que tem duração de 30 anos a partir da data de assinatura, e será amortizado durante o prazo do
contrato de concessão.
No exercício foi reconhecido o montante de R$ 3.507, referente à amortização do ágio ora reconhecido.
NOTA 23 – FORNECEDORES
CONTROLADORA
CONSOLIDADO
31/12/2015 31/12/2014
31/12/2015
31/12/2014
Encargos de uso da rede elétrica (nota 23.1)
Fornecedores de energia elétrica (nota 23.2)
Fornecedores de materiais e serviços
(nota 23.3)
Fornecedores de combustíveis (nota 23.4)
Total circulante

47.445
232.486
186.412

57.095
450.068
159.185

47.445
232.486
189.313

57.095
450.068
186.188

118.189
584.532

227.703
894.051

118.189
587.433

227.703
921.054

Fornecedores de energia elétrica (nota 23.2)
Total não circulante

332.556
332.556

492.649
492.649

332.556
332.556

492.649
492.649

Total

917.088

1.386.700

919.989

1.413.703

Durante o exercício de 2014 e em 2015, a Companhia adquiriu energia elétrica com elevado preço por
MWh, em face do valor comercializado no mercado do Preço de Liquidação das Diferenças (PLD), que é
determinado semanalmente para cada patamar de carga, com base no custo marginal de operação e é
utilizado para valorar a compra ou a venda de energia no Mercado de Curto Prazo (MCP).
23.1. Encargos de uso da rede elétrica
Refere-se a obrigações perante Concessionárias do Serviço Público de Energia Elétrica, em função do
encargo pelo transporte da potência de energia elétrica e dos valores a ele relacionados, conforme avisos de
débitos emitidos pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).
23.2. Fornecedores de energia elétrica
Refere-se a obrigações decorrentes da compra de energia elétrica no âmbito da CCEE, da importação de
energia elétrica da Venezuela para a revenda à Boa Vista Energia S.A, e, também, da energia comprada com
compromisso de pagamento de longo prazo.
Em setembro de 2014, a Companhia realizou um leilão de compra e venda de energia no mercado de
curto prazo para aquisição de 200 MW médios até dezembro de 2014. Foram registradas naquele exercício
despesas no valor de R$ 486.062, acrescido de juros, referente ao valor principal do contrato firmado junto a
BTG Pactual Comercializadora de Energia Ltda., para pagamento a partir do exercício de 2016.
Em 2015 a redução observada no longo prazo se deve a transferências relativas às parcelas que serão
cumpridas em 2016 (curto prazo).
23.2.1. Leilão de compra e venda de energia na modalidade “swap” (permuta)
Em setembro de 2014, a Companhia promoveu uma oferta pública de compra e venda de energia elétrica
na modalidade de “swap” (permuta) com o objetivo de cobrir as necessidades de compra/venda/uso da
Eletronorte (own use). O vencedor do Leilão foi a BTG Pactual Comercializadora de Energia Ltda., única
proponente do certame. Nessa operação a Companhia passou a comprar energia elétrica num preço máximo
pré-estabelecido antes do início do leilão e se comprometeu a vender energia também num preço préestabelecido, conforme resumo a seguir:
• Fornecimento de Energia pela COMERCIALIZADORA
Período de fornecimento: de 1° de agosto de 2014 a 31 de dezembro de 2014.
Energia Contratada: 200 MW médios (duzentos megawatts médios).
Preço Máximo: 720,00 R$/ MWh (setecentos e vinte reais por MWh)
• Fornecimento de Energia pela ELETRONORTE
Período de fornecimento: de 10 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2018.
Energia Contratada: 141 MW médios (cento e quarenta e um megawatts médios).
Preço: R$ 162,60/MWh (cento e sessenta e dois reais e sessenta centavos por MWh).
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Para essa operação não haverá desembolso nem qualquer transferência de recursos financeiros, ou seja,
haverá somente a troca de energia aos valores contratados conforme definido em leilão, com exceção
dos pagamentos de tributos. A energia contratada será faturada mensalmente por meio de documentos de
cobrança, emitidos nos termos da legislação vigente.
As energias físicas objeto de “swap” (permuta) do referido contrato de compra e venda de energia, são
equivalentes aos seguintes valores monetários e que deverão ser registrados contabilmente:
COMPRA DE ENERGIA PELA ELETRONORTE
Período
MWh
R$/MWh
Agosto a Dezembro/2014
734.200
662,03
Encargos Financeiros
Total
VENDA DE ENERGIA PELA ELETRONORTE
Período
MWh
Janeiro a Dezembro/2016
1.238.544
Janeiro a Dezembro/2017
1.235.160
Agosto a Dezembro/2018
1.235.160
Total
3.708.864

R$/MWh
162,60
162,60
162,60
162,60

Valor
486.062
116.999
603.061
Valor
201.387
200.837
200.837
603.061

A operação se assemelha a um financiamento para a Companhia, sendo que a energia elétrica objeto de
compra é financiada e o pagamento é efetuado por meio da entrega futura de energia elétrica. Considerando
os valores monetários resultantes dos volumes físicos de energia elétrica comprados e vendidos em bases
comutativas, a diferença entre esses valores, de R$ 116,9 milhões, conforme demonstrado na tabela acima,
refere-se a encargo financeiro da Companhia e que deverá ser apropriada pro-rata-temporis ao longo do
prazo do financiamento (iniciando em agosto de 2014 e terminando em dezembro de 2018). Esse encargo
financeiro como é explicito e negociado entre as partes está compatível com taxa de mercado.
As operações de compra e de venda são registradas de forma separada (mas não de forma independente)
quando da efetiva compra (afetando o passivo e a despesa ao longo de 2014 e 2015) e quando da efetiva
venda (afetando contas a receber e a receita ao longo de 2016 a 2018).
O valor negociado da compra de energia já reflete o valor presente, pois é efetuado com base nas tarifas
correntes e assim sendo, sobre o passivo serão incorporados os encargos financeiros ao longo do tempo, e
na medida em que o faturamento for auferido com a venda da energia elétrica, haverá a compensação entre
“contas a pagar” e “contas a receber” a título de amortização.

NOTA 24 – FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS
As principais informações a respeito dos financiamentos e empréstimos em moedas estrangeiras e moeda
nacional são as seguintes:
24.1. Resumo da dívida de financiamentos e empréstimos

Moeda estrangeira
Eletrobras
Instituições financeiras (nota 24.8)
Total Moeda estrangeira
Moeda nacional
Eletrobras
Instituições financeiras (nota 24.8)
Total Moeda nacional
Total

Moeda estrangeira
Eletrobras
Instituições financeiras (nota 24.8)
Total Moeda estrangeira
Moeda nacional
Eletrobras
Instituições financeiras (nota 24.8)
Total Moeda nacional
Total

CONTROLADORA
31/12/2015
31/12/2014
Encargos
Principal
Não
Encargos
Principal
Não
Circulante circulante
Circulante circulante
12.784
12.784

68.681
4
68.685

583.788
583.788

9.109
4
9.113

60.864
10
60.874

444.741
444.741

17.077
17.077

284.644 2.036.171
218.267 1.570.740
502.911 3.606.911

50
5.282
5.332

273.297 2.352.117
175.988 1.015.388
449.285 3.367.505

29.861

571.596 4.190.699

14.445

510.159 3.812.246

CONSOLIDADO
31/12/2015
31/12/2014
Encargos
Principal
Não
Encargos
Principal
Não
Circulante circulante
Circulante circulante
12.784
12.784

68.681
4
68.685

583.788
583.788

9.109
4
9.113

60.864
10
60.874

444.741
444.741

17.077
17.077

284.644 2.036.171
219.319 1.766.265
503.963 3.802.436

50
5.282
5.332

273.297 2.352.117
175.988 1.206.274
449.285 3.558.391

29.861

572.648 4.386.224

14.445

510.159 4.003.132

Os preços de compra e de venda acordados contratualmente entre a Companhia e a BTG Comercializadora
são considerados os valores justos das respectivas transações, pois ocorreram entre partes independentes e
em condições “não forçadas” (Leilão promovido por meio de um processo licitatório).

Sobre os financiamentos e empréstimos incidem atualização monetária, encargos e taxas de 3,5% a
11,65% a.a., para o mercado interno; e variação cambial, encargos, imposto de renda e taxas de 2,48% a
8% a.a., para o mercado externo.

O leilão contou com seis proponentes interessados: Brasil Comercializadora de Energias, BTG Pactual,
Cemig, Delta Energia, COPEN Energia e Cesp. Após a avaliação dos documentos de inscrição conforme
previsto no edital, três proponentes foram habilitados: BTG Pactual, Cemig e Cesp. O leilão foi promovido no
dia 03 de setembro de 2014 e apenas o proponente BTG Pactual apresentou proposta.

24.2. Vencimento das parcelas do passivo não circulante

23.3. Fornecedores de materiais e serviços
Refere-se a obrigações perante fornecedores, relacionadas à aquisição de materiais e prestação de serviços.
23.4. Fornecedores de combustíveis
Refere-se a obrigações perante fornecedores, relacionadas à aquisição de combustíveis para geração de
energia no sistema isolado.
A redução observada na conta de combustíveis se deve a interligação do Amapá ao Sistema Interligado
Nacional – SIN, em agosto de 2015.

ANO

CONTROLADORA
31/12/2015
31/12/2014

2016
2017
2018
2019
2020
2021
Após 2021
Total

571.596
471.450
416.035
390.613
403.555
1.937.450
4.190.699

459.176
382.554
327.357
302.166
301.154
289.618
1.750.221
3.812.246

CONSOLIDADO
31/12/2015
31/12/2014
584.419
484.667
429.647
405.325
418.685
2.063.481
4.386.224

459.971
392.098
338.640
312.744
459.840
289.618
1.750.221
4.003.132

24.3. Movimentações dos financiamentos e empréstimos

Saldo em 31/12/2013
Incorporação Estação (nota 20.4.1)
Ingressos
Provisão de encargos
Variação monetária e cambial
Transferências
Amortizações / pagamentos
Saldo em 31/12/2014
Aquisição PVTE (nota 10.3.1)
Captação
Provisão de encargos
Variação monetária e cambial
Transferências
Amortizações / pagamentos
Saldo em 31/12/2015

Saldo em 31/12/2013
Ingressos
Provisão de encargos
Variação monetária e cambial
Transferências
Amortizações / pagamentos
Combinação de negócios (nota 20.5)
Saldo em 31/12/2014
Captação
Provisão de encargos
Variação monetária e cambial
Transferências
Amortizações / pagamentos
Saldo em 31/12/2015

Encargos
2.350
3.696
(304)
274.082
(274.492)
5.332
286.510
(274.765)
17.077

MOEDA NACIONAL
Circulante
Principal
Total
393.822
396.172
46.575
50.271
(304)
274.082
9.396
9.396
761.611
761.611
(762.119)
(1.036.611)
449.285
454.617
19.478
19.478
529
529
286.510
10.255
10.255
678.790
678.790
(655.426)
(930.191)
502.911
519.988

Encargos
6.212
(304)
293.067
(472)
(293.171)
5.332
286.510
(274.765)
17.077

MOEDA NACIONAL
Circulante
Principal
Total
434.171
440.383
(304)
293.067
9.396
9.396
776.637
776.165
(770.919)
(1.064.090)
449.285
454.617
20.007
20.007
1.052
287.562
10.255
10.255
678.790
678.790
(655.426)
(930.191)
503.963

521.040

CONTROLADORA
Não Circulante
Principal
3.262.666
688.152
36.802
141.496
(761.611)
3.367.505
236.056
522.668
159.472
(678.790)
3.606.911

MOEDA ESTRANGEIRA
Circulante
Encargos
Principal
Total
9.197
55.705
64.902
37.832
37.832
1.226
5.626
6.852
55.766
55.766
(39.142)
(56.223)
(95.365)
9.113
60.874
69.987
47.876
47.876
7.617
24.075
31.692
62.865
62.865
(51.822)
(79.129)
(130.951)
12.784
68.685
81.469

CONSOLIDADO
Não Circulante
Principal
3.965.372
36.802
141.496
(776.165)
190.886
3.558.391
758.724
4.639
159.472
(678.790)
-

Encargos
9.197
37.832
1.226
(39.142)
9.113
47.876
7.617
(51.822)

3.802.436

12.784

MOEDA ESTRANGEIRA
Circulante
Principal
Total
55.705
64.902
37.832
5.626
6.852
55.766
55.766
(56.223)
(95.365)
60.874
69.987
47.876
24.075
31.692
62.865
62.865
(79.129)
(130.951)
68.685

81.469

Não Circulante
Principal
461.995
38.512
(55.766)
444.741
201.912
(62.865)
583.788

Não Circulante
Principal
461.995
38.512
(55.766)
444.741
201.912
(62.865)
583.788

As amortizações relevantes no saldo desta conta deve-se, substancialmente, ao encontro de contas realizado entre a Companhia e sua controladora, Eletrobras, referente ao processo de renegociação de dívida junto à
CEA, ocorrido nos anos de 2013 e 2014 (nota 8.3).
Os encargos de dívida e as variações monetárias sobre os financiamentos e empréstimos estão reconhecidos no resultado financeiro.
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24.5. Indicadores

24.4. Composição do saldo da dívida, por indexador e moeda
CONTROLADORA
31/12/2015

Os principais indicadores utilizados para atualização dos financiamentos e empréstimos da Companhia e da
controlada tiveram as seguintes variações percentuais:

CONSOLIDADO

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

Indexador
TJLP

1.228.691

827.295

1.228.691

827.295

IPCA

2.039.292

1.856.353

2.039.292

1.856.353

SELIC

72.874

72.925

72.874

72.925

Outros

968.980

882.610

1.164.505

1.073.496

US$

490.367

382.227

490.367

382.227

Euro

5

14

5

14

174.886

132.487

174.886

132.487

MOEDAS / INDICADORES
Selic
IPCA
TJLP
Y (Iene Japonês)
US$ (Dólar Americano)
EURO

31/12/2015

13,21
10,67
27,27
45,88
47,00
31,71

31/12/2014

17,79
6,23
5,00
2,86
13,38
0,02

24.6. Garantias

Moeda

Yen
Total

4.792.156

4.336.850

4.987.681

4.527.736

Principal

4.762.294

4.322.405

4.957.819

4.507.405

29.862

14.445

30.914

20.331

4.792.156

4.336.850

4.988.733

4.527.736

Encargos
Total

A exposição da Companhia ao risco de liquidez e juros está divulgada na nota 42.

Empreendimento

Banco
Financiador

Modalidade
Participação da
(corporativo / SPE) Controladora

Norte Brasil Transmissora de Energia S.A.

BNDES
Debêntures

SPE

49,00%

Linha Verde Transmissora S.A.

BASA

SPE

100,00%

Manaus Transmissora de Energia S.A.

BASA (FNO)
BASA (FDA)
BNDES

SPE

30%

Brasventos Eolo Geradora de Energia S.A.

BNDES

SPE

Brasventos Miassaba 3 Geradora de Energia S.A.

BNDES

Rei dos Ventos 3 Geradora de Energia S.A.

BNDES

Norte Energia S.A. (UHE Belo Monte)

24.6.1. Garantias dos empréstimos obtidos
Toda dívida com a Eletrobras tem a mesma como garantidora. A dívida com instituições financeiras é garantida
pelo Tesouro Nacional. A dívida com o BNDES é garantida pela receita proveniente da venda de energia elétrica.
24.6.2. Garantias oferecidas pela Companhia na qualidade de interveniente dos empréstimos obtidos
pelas investidas
A Companhia participa na qualidade de interveniente garantidora de diversos empreendimentos por meio
de SPEs, em que possui participação societária. Nesses contratos, em sua maioria, a Eletrobras também
figura como interveniente garantidora da operação e o valor justo dos contratos de garantia financeiro são
registrados na Eletrobras. Os montantes garantidos, projeções e saldos devedores estão demonstrados no
quadro abaixo:

Valor do Financiamento
(Quota Parte da
Controladora)
514.500
98.000

Saldo Devedor
em 31/12/2015

Projeção de Saldo Devedor - Fim do Exercício
2016

2017

2018

a Liberar após
2018

Término da
Garantia
15/12/2029
15/09/2026

486.790
128.958

455.738
116.663

414.549
100.268

379.906
83.874

-

185.000

196.577

201.400

194.386

186.763

-

10/11/2032

75.000
45.000
120.300

104.315
47.934
103.907

96.959
44.064
93.741

90.311
40.538
84.317

83.662
37.013
74.917

-

16/09/2031
16/02/2029
15/12/2026

24,5%

30.851

28.235

26.194

24.153

22.112

-

31/12/2016

SPE

24,5%

30.984

28.425

26.370

24.316

22.261

-

31/12/2016

SPE

24,5%

32.532

29.757

27.606

25.454

23.303

-

31/12/2016

BNDES
CEF
BTG Pactual

SPE

19,98%

2.697.000
1.398.000
399.000

2.791.326
1.473.095
420.884

3.020.388
1.615.995
461.713

3.184.535
1.737.966
496.562

3.255.525
1.803.828
515.380

239.682
124.136
35.467

15/01/2042
15/01/2042
15/01/2042

Transmissora Matogrossense Energ. S.A.

BB (FCO)
BNDES

SPE

49%

39.200
42.777

39.819
32.073

36.975
28.995

33.937
25.916

30.898
22.825

-

01/02/2029
15/05/2026

Companhia Energética Sinop

Banco do Brasil e
PNP Paribas

SPE

24,5%

73.500

80.850

-

-

-

-

20/03/2016

Belo Monte Transmissora de Energia S.A.

Itau BBA
Santander

SPE

24,50%

49.735
49.000
5.880.379

57.237
55.674
6.105.859

6.252.801

6.477.208

6.542.266

399.285

TOTAL

jun/16
jun/16

24.7. Cláusulas Contratuais Restritivas - “Covenants”
A Companhia possui contratos de Financiamentos junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e outras instituições, com Cláusulas Restritivas (“Covenants”) atreladas a condições operacionais,
acompanhadas pela área competente, conforme segue:
Instituição financeira
Banco do Brasil
Banco do Brasil
BASA
BASA-ETE
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES-ETE
BNDES-RBTE
BNDES-PVTE
STATE GRID BRAZIL HOLDIN S.A.
TOTAL
Referência
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

Nº do contrato
40/00777-4
40/00915-7
S/N
Cédula de Crédito
03.2.7823.1
09.2.1355.1
10.2.0267.1
13.2.0676.1
13.2.0673.1
13.2.0672.1
13.2.1171.1
11.2.0281.1
11.2.1318.1
10.2.2072.1-214.8
001

Saldo devedor
4.214
6.583
21.407
228.270
76.889
23.668
8.759
7.277
23.820
27.143
358.489
441.832
118.765
258.645
139.325
1.745.086

Referência
(1)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(5)
(6)
(6)
(6)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Descrição das Cláusulas Restritivas
A ausência de pagamento no prazo, requer a antecipação do valor total do empréstimo.
Antecipação do valor total do empréstimo se sofrer ação judicial ou procedimento fiscal colocando em risco as garantias.
Antecipação do valor total do empréstimo se sofrer ação judicial, falência ou não cumprimento de cláusulas contratuais.
Além dos casos previstos em Lei (art. 333 do Código Cívil Brasileiro), o Banco poderá declarar esta Cédula vencida antecipadamente, independentemente de qualquer aviso judicial ou extrajudicial, se:
A) Descumprir a legislação que rege a Cédula de Crédito Bancário;
B) Tiver títulos de sua responsabilidade protestados por quaisquer dos motivos legais;
C) Der causa ao encerramento de sua(s) conta(s) de depósitos em qualquer estabelecimento bancário, por força de instruções do Conselho Monetário Nacional e ou do Banco Central do Brasil.
Não ceder nem vincular em favor de outro credor , sem prévia anuência do BNDES, a receita cedida ou vinculada nos termos da cláusula Quinta.
Não promover a inclusão em acordo societário, estatuto ou contrato social, de dispositivo que importe em:
A) Restrições a sua capacidade de crescimento;
B) Restrições de acesso a novos mercados;
C) Restrições ou prejuízo a capacidade de pagamento de obrigações financeiras.
Não promover atos ou medidas que prejudiquem ou alterem o equilibrio financeiro da empresa.
Podera declarar vencida antecipadamente, com exigibilidade da divida, se foremcomprovadas pelo BNDES:
A) Redução do quadro de pessoal sem atendimento ao disposto em cláusulas contratuais;
B) Extinção ou revogação da concessão da Hidreletrica de Tucuruí;
C) Aplicação dos recursos em atividades diversas das previstas no contrato.
Sem prévia autorização não conceder preferencia a outros créditos, não fazer amortização de ações, não emitir debentures e partes beneficiárias.
Não ceder nem vincular em favor de outro credor, sem prévia anuência do BNDES, a receita cedida ou vinculada nos termos da cláusula Quinta.
Não promover a inclusão em acordo societário, estatuto ou contrato social, de dispositivo que importe em:
A) Restrições a sua capacidade de crescimento;
B) Restrições de acesso a novos mercados;
C) Restrições ou prejuizo a capacidade de pagamento de obrigações financeiras.
Não promover atos ou medidas que prejudiquem ou alterem o equilibrio financeiro da empresa.
Poderá declarar vencida antecipadamente, com exigibilidade da divida, se forem comprovadas pelo BNDES:
A) Redução do quadro de pessoal sem atendimento ao disposto em clausulas contratuais;
B) Extinção ou revogação da concessão da Hidreletrica de Tucuruí;
C) Aplicação dos recursos em atividades diversas das previstas no contrato.
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Este contrato vencerá antecipadamente com exigibilidade da dívida e imediata sustação de qualquer desembolso, na hipotese de aplicação dos recursos concedidos por este contrato em finalidade diversa da
sua cláusula primeira.
Este contrato vencerá antecipadamente com exigibilidade da dívida e imediata sustação de qualquer desembolso na data de diplomação como Deputado Federal ou Senador, de pessoa que exerça função
remunerada na empresa ou esteja entre os seus proprietários, controladores ou diretores.
(6)
Poderá declarar vencida antecipadamente, com exigibilidade da divida, se forem comprovadas pelo BNDES:
A) Redução do quadro de pessoal sem atendimento ao disposto em cláusulas contratuais.
B) Inclusão em acordo societário, estatuto ou contrato social , de dispositivo que importe em restrições ou prejuizo a sua capacidade de pagamento.
C) a constituição, sem previa autorização do BNDES, de penhor ou gravame sobre os direitos dados em garantia ao BNDES.
Este contrato vencerá antecipadamente com exigibilidade da dívida e imediata sustação de qualquer desembolso na data de diplomação como Deputado Federal ou Senador, de pessoa que exerça função
remunerada na empresa ou esteja entre os seus proprietários, controladores ou diretores.
Poderá declarar vencida antecipadamente, com exigibilidade da divida, se forem comprovadas pelo BNDES:
A) Redução do quadro de pessoal sem atendimento ao disposto em cláusulas contratuais
B) Existencia de sentença transitada em julgado sobre trabalho infantil, trabalho escravo e crime ambiental.
(7)
C) Inclusão em acordo societário, estatuto ou contrato social , de dispositivo que importe em restrições ou prejuizo a sua capacidade de pagamento.
D) a falsidade da declaração firmada em 19 de janeiro de 2012, negando a existencia de gravames sobre os direitos creditorios oferecidos ao BNDES.
E) a constituição, sem previa autorização do BNDES, de penhor ou gravame sobre os direitos dados em garantia ao BNDES.
F) a extinção do CONTRATO DE CONCESSÃO.
Este contrato vencerá antecipadamente com exigibilidade da dívida e imediata sustação de qualquer desembolso na data de diplomação como Deputado Federal ou Senador, de pessoa que exerça função
remunerada na empresa ou esteja entre os seus proprietários, controladores ou diretores.
Poderá declarar vencida antecipadamente, com exigibilidade da divida, se forem comprovadas pelo BNDES:
A) Redução do quadro de pessoal sem atendimento ao disposto em clausulas contratuais
B) Existencia de sentença transitada em julgado sobre trabalho infantil, trabalho escravo e crime ambiental.
(8)
C) Inclusão em acordo societário, estatuto ou contrato social , de dispositivo que importe em restrições ou prejuizo a sua capacidade de pagamento
D) a falsidade da declaração firmada em 19 de janeiro de 2012, negando a existencia de gravames sobre os direitos creditorios oferecidos ao BNDES.
E) a constituição, sem previa autorização do BNDES, de penhor ou gravame sobre os direitos dado em garantia ao BNDS oferecidos ao BNDES.
F) Descumprimento de qualquer obrigação no Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de Contas e Outras avenças.
G) a extinção do CONTRATO DE CONCESSÃO.
Caso a Eletronorte venda ou transfira sua participação acionária, no todo ou parte, na Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A., deverá apresentar previamente nova garantia em termos e condições
(9)
aceitáveis pela State Grid, sob pena de vencimento antecipado sendo que o empréstimo deverá ser integralmente quitado.
Este contrato vencerá antecipadamente com exigibilidade da dívida e imediata sustação de qualquer desembolso na data de diplomação como Deputado Federal ou Senador, de pessoa que exerça função
remunerada na empresa ou esteja entre os seus proprietários, controladores ou diretores.
Poderá declarar vencida antecipadamente, com exigibilidade da dívida, se forem comprovadas pelo BNDES:
A) Redução do quadro de pessoal sem atendimento ao disposto em cláusulas contratuais;
(10)
B) Existencia de sentença transitada em julgado sobre trabalho infantil, trabalho escravo e crime ambiental;
C) Inclusão em acordo societário, estatuto ou contrato social , de dispositivo que importe em restrições ou prejuizo a sua capacidade de pagamento;
D) a constituição, sem previa autorização do BNDES, de penhor ou gravame sobre os direitos dado em garantia ao BNDS;
E) Descumprimento de qualquer obrigação no Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de Contas e Outras avenças.
24.8. Condições financeiras dos contratos de financiamentos e empréstimos
CONTRATO
BNDES - 03.2.782.3.1
BNDES -09.2.1355.1
BNDES - 10.2.0267-1
BNDES - 11.2.1318.1
BNDES-11.2.0281-1
BNDES-13.2.0676.1
BNDES-13.2.0673.1
BNDES-13.2.0672.1
BNDES-10.2.2072.1 - PVTE
BNDES-13.2.117.1 - PAR/PMIS
BANCO DO BRASIL 18 MM
BANCO DO BRASIL 12 MM
BANCO DO NORDESTE - FNE
BANCO DO AMAZÔNIA 25 MM - FNO
BANCO DO AMAZÔNIA 221,7 MM - FNO
DEBÊNDURES 221,7 MM - FDA
STATE GRID BRASIL HOLDING S/A.
ELETROBRAS - ECF - 2092/01
ELETROBRAS - ECF - 2272/02 - RES 765/02
ELETROBRAS - ECF - 2273/02 - RES 766/02
ELETROBRAS - ECF - 2710/08
ELETROBRAS - ECF - 2757/09
ELETROBRAS - ECF - 2758/09
ELETROBRAS - ECF - 2794/09
ELETROBRAS - ECF - 2818/10
ELETROBRAS - ECF - 2934/11
ELETROBRAS - ECF - 3038/13
CREDIT NATIONAL - SAMUEL - 121/0122
ELETROBRAS - ECR 257/97 - BID
ELETROBRAS - ECR 260/98 - EXIMBANK
TOTAL

Moeda

Taxa juros

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
EURO
US$
YEN

3,5% a.a.
2,5% a.a.
2,5% a.a.
2,72 e 1,72% a.a.
2,12% a.a.
3,05 e 3,5% a.a.
3,05 e 3,5% a.a.
3,05 e 3,5% a.a.
2,12 e 2,12% a.a.
2,85 e 3,5% a.a.
8,5% a.a
8,5% a.a
8,5% a.a
8,5% a.a
8,5% a.a
1,65% a.a.
10,00% a.a
5,42% a.a.
5% a.a.
5% a.a.
5,00%
6,00%
6,00%
6,00%
6,00%
6,00%
SELIC
3,5 % a.a.
6,83 % a.a.
2,48 % a.a.

CONDIÇÕES FINANCEIRAS
OUTROS
ÍNDICE
ENCARGOS
CORREÇÃO
TJLP
TJLP
TJLP
TJLP
TJLP
TJLP
TJLP
TJLP
TJLP + IPCA
TJLP

SALDO DEVEDOR
76.889
23.668
8.759
118.765
441.832
7.277
23.820
27.143
258.645
358.489
4.214
6.583
60.997
21.407
228.270
219.803
139.325
170.638
184.075
35.602
1.272
111.543
21.902
1.284.113
61.531
377.264
72.875
5
490.367
174.885
5.011.958

TJLP

3% a.a.
3% a.a.
2% a.a.
2% a.a.
2,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%

RGR
RGR
RGR
RGR
IPCA
IPCA
IPCA
IPCA
IPCA

Fim
15/09/2016
15/11/2024
15/11/2024
15/02/2027
15/11/2028
15/03/2028
15/08/2028
15/10/2028
15/08/2028
15/12/2023
01/01/2018
01/12/2026
03/06/2031
10/01/2029
10/07/2031
15/10/2031
28/07/2029
30/12/2023
30/05/2018
30/09/2017
30/04/2016
30/06/2021
30/06/2021
31/12/2029
30/10/2021
30/08/2023
30/09/2021
31/12/2016
06/04/2025
06/04/2025

24.9. Mútuo entre Eletronorte e State Grid Brazil Holding
A Companhia celebrou, em 16 de dezembro de 2014, instrumento particular de mútuo com a empresa State Grid Brazil Holding, cujo objeto é a concessão de recursos à Eletronorte na importância total de até R$ 294.700, a ser
realizada em parcelas, mediante solicitações, no período compreendido pela implantação do empreendimento
da Linha de Transmissão em corrente contínua de +- 800 kV, Xingu-Estreito, estação conversora CA/CC,
+- 800 kV, 4000 MW, junto à SE 500 kV Xingu, estação conversora CA/CC, +- 800 kV, 3850 MW, junto à SE
500 kV Estreito, que está sendo realizada por meio da Sociedade Belo Monte Transmissora de Energia SPE
S.A., constituída para tal, cujos sócios são: State Grid (51%), Furnas (24,5%) e Eletronorte (24,5%). Até 31
de dezembro de 2015, a State Grid havia aportado recursos na Companhia no montante de R$ 135.828.

BASA/FDA
Circulante
Não circulante

Atualização Vencimento Principal
TJLP +
1,65% a.a

10/07/2031

221.949

(-) Custos

Montante Principal (-) Custos Montante
da dívida
da dívida
(2.146)
219.803 221.564
(2.146)
219.418
14.555
205.248

13.422
205.996

24.10.3. Movimentação das debêntures

24.10. Debêntures
Em 20 de janeiro de 2012, a SPE Estação Transmissora de Energia S.A., investida da Companhia já
incorporada (nota 20.4.1), em Assembleia de acionistas aprovou a emissão de Debêntures, para subscrição
particular, de 221.789.000 (duzentos e vinte e um milhões, setecentos e oitenta e nove mil) debêntures
de primeira emissão da SPE, com garantia real e fidejussória por fiança, em quatro séries, todas elas
conversíveis em ações da SPE, com ou sem direito a voto, nos termos da Escritura Pública da Primeira
Emissão Privada de Debêntures Conversíveis.
24.10.1. Emissão: as debêntures foram emitidas e os recursos liberados, assim distribuídos:
Data estimada
para emissão
21/01/2012
30/09/2013
30/09/2013
30/11/2013
Total

Financeira

Série
1ª
2ª
3ª
4ª

Quantidade de
debêntures
67.157.589,87
78.347.824,83
65.100.762,56
11.182.822,74
221.789.000,00

Valor unitário

Valor Total
1,00
1,00
1,00
1,00

24.10.2. Resumo da dívida das debêntures
CONTROLADORA / CONSOLIDADO
31/12/2015

31/12/2014

67.157
78.348
65.101
11.183
221.789

Saldo em 31/12/2014
Provisão de encargos
Transferências
Amortizações / pagamentos
Saldo em 31/12/2015

CONTROLADORA / CONSOLIDADO
Circulante
Não Circulante
13.422
205.996
4.367
13.755
(16.989)
14.555

13.007
(13.755)
205.248

24.10.4. Destinação dos Recursos: os recursos líquidos obtidos pela antiga SPE com a emissão das
debêntures foram integralmente utilizados na implantação da estação retificadora de corrente alternada
em 500 kV para corrente contínua em ±600kV, número 01, com capacidade de 3150 MW, localizada na
subestação Coletora Porto Velho, no Estado de Rondônia e a implantação da Linha de Eletrodo e Eletrodos
de Aterramento na subestação Coletora Porto Velho, no Estado de Rondônia.
24.10.5. Período de Conversão: qualquer debenturista poderá, a qualquer tempo a partir da data de emissão,
a seu exclusivo critério, solicitar a conversão das debêntures de qualquer série, integral ou parcialmente, em
ações de emissão da Companhia, até o limite de 50% do montante subscrito, mediante envio de notificação
à Companhia, por escrito, solicitando a referida conversão. As debêntures somente serão convertidas em
ações, com direito ou não a voto, se a Companhia detentora estiver registrada na Comissão de Valores
Mobiliários como empresa de capital aberto, na forma do regulamento do FDA.
24.10.6. Prazo de subscrição e forma de integralização: as debêntures de cada série serão subscritas em
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até 05 (cinco) dias úteis, contados da respectiva data de emissão. A integralização das debêntures de cada
série será à vista, em moeda nacional, no ato da subscrição (“data de integralização”). As debêntures de cada
série serão subscritas e integralizadas pelo seu valor nominal.
24.10.7. Pagamentos e vencimento: a SPE pagará o valor total da emissão no prazo máximo de 240
(duzentos e quarenta) meses, incluído o período de carência, contados a partir da formalização da Escritura
de Debêntures, respeitadas as seguintes condições:
As debêntures tiveram prazo de carência de forma que o primeiro pagamento ocorreria até um ano após 26 de
abril de 2012 (data prevista para o projeto entrar em operação), conforme Parágrafo único, artigo 21 e artigo
23 do Regulamento do FDA. Foi celebrado um Termo Aditivo ao contrato de financiamento, assinado em 22 de
março de 2013, prorrogando para 33 (trinta e três) meses o prazo de carência, contados a partir do primeiro
dia 10 (dez) seguinte à data de formalização da cédula de crédito, de forma que o vencimento da primeira
amortização do principal e juros passou a ser em 10 de maio de 2014, o que de fato ocorreu.
(i) Havendo exclusão de responsabilidade da emissora, quanto ao atraso no início da entrada em
operação do empreendimento, os prazos de carência e vencimento do financiamento poderão ser
prorrogados, desde que referida prorrogação seja aprovada pela Sudam, com a anuência do BASA.
(ii) Ainda que haja prorrogação da carência, os encargos financeiros devidos serão estabelecidos da
seguinte forma: as debêntures, a partir de sua emissão, sofrerão incidência da Taxa de Juros de Longo
Prazo (TJLP), mais juros de 0,15% a.a. (base 365 dias), a título de “del credere” do agente operador,
desde a data da primeira liberação até a data do efetivo pagamento. Após o término da carência, cujo
prazo é contado da data da contratação até 1 ano após a data prevista para entrada em operação, serão
adicionados juros de 1,50% a.a., sobre o saldo devedor da operação, totalizando encargos de 1,65%
a.a. (base 365 dias).
24.10.8. Obrigações contratuais: as obrigações contratuais estão integralmente cumpridas na data destas
demonstrações financeiras.
Com a incorporação da Estação Transmissora de Energia S.A., o contrato de emissões de debêntures foi
assumido pela Companhia.
Nesse contrato, por possuir cláusula contratual referente à possibilidade da conversão das debêntures em
ações da Companhia, a critério da Sudam, limitados a 50% das debêntures emitidas, é possível atribuir um
valor ao montante que seria atribuído a Sudam, caso tal conversão venha a se concretizar. Diante desse fato,
foi avaliado derivativo na operação, mencionado na nota 14.2.
NOTA 25 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PASSIVO
CONTROLADORA
CONSOLIDADO
31/12/2015
31/12/2014
31/12/2015
31/12/2014
IR Fonte (nota 25.1.1)
PIS/PASEP/COFINS (nota 25.1.2)
ICMS (nota 25.1.3)
Contribuições previdenciárias (nota 25.1.4)
IRPJ / CSLL
ISS
Outros
Total circulante

23.668
67.815
1.476
3.237
239.289
4.092
116
339.693

20.084
31.467
972
3.359
8
2.579
108
58.577

26.560
67.939
1.476
3.375
239.289
4.232
195
343.066

21.250
31.467
972
4.567
8
4.991
108
63.363

Passivo fiscal diferido (nota 11.2)
Total não circulante

219.691
219.691

201.468
201.468

219.691
219.691

201.468
201.468

Total
559.384
260.045
562.757
264.831
25.1. Tributos a recolher
25.1.1. Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
Imposto devido à Receita Federal do Brasil (RFB), retido de prestadores de serviços e sobre encargos nos
empréstimos de mútuo com a Eletrobrás.
25.1.2. COFINS e PASEP
Contribuições devidas à RFB sobre a receita da Companhia, do mês de dezembro, para recolhimento no mês
de janeiro do ano subsequente, apuradas nos regimes cumulativo e não cumulativo de tributação.
25.1.3. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
Imposto devido aos fiscos estaduais, incidente sobre a venda de energia elétrica e nas aquisições de
mercadorias e serviços, relativo à parcela do diferencial de alíquota das aquisições interestaduais.
25.1.4. Contribuições Previdenciárias
Contribuições devidas à RFB sobre serviços prestados por pessoas físicas.
25.2. Programação de realização
A realização dos passivos não circulantes foi estimada conforme abaixo:
CONTROLADORA
31/12/2015
31/12/2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Após 2021
Total não circulante

8.779
15.731
15.731
15.731
15.731
147.988
219.691

59.916
59.915
15.731
15.731
15.731
15.731
18.713
201.468

CONSOLIDADO
31/12/2015
31/12/2014
8.779
15.731
15.731
15.731
15.731
147.988
219.691

59.916
59.915
15.731
15.731
15.731
15.731
18.713
201.468

NOTA 26 – REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS E OBRIGAÇÕES COM A CONTROLADORA
26.1. Dividendos do exercício de 2015
Em função da apuração de lucro neste exercício, serão distribuídos pela Companhia os dividendos previstos
na legislação societária, de acordo com o demonstrado a seguir:
CONTROLADORA / CONSOLIDADO
31/12/2015
31/12/2014
PASSIVO CIRCULANTE
a) Cálculo dos dividendos mínimos obrigatórios:
Lucro líquido do exercício
101.671
2.033.465
Constituição da Reserva legal (5%)
(5.084)
(101.673)
Incentivo fiscal
(16.029)
(104.684)
Reserva de lucros
(40.279)
Base de cálculo dos dividendos mínimos obrigatórios
40.279
1.827.108
Dividendo mínimo obrigatório (25%)
10.070
456.777
b) Dividendos propostos
c) Saldo de exercícios anteriores
TOTAL
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Dividendos adicionais propostos
TOTAL

10.070
814
10.884

456.777
217
456.994

30.210
30.210

456.777
456.777

TOTAL A DISTRIBUIR
41.094
913.771
Sobre os valores dos dividendos incidem encargos financeiros equivalentes à taxa SELIC, até o dia do
efetivo pagamento, conforme Decreto nº 2.673, de 16 de julho de 1998. Deve ser considerada a taxa diária
para atualização do valor durante os cinco dias úteis anteriores à data do pagamento, a mesma taxa SELIC
divulgada no quinto dia útil que antecede o dia da efetiva quitação da obrigação, de acordo com a nova

redação dada pelo Decreto nº 3.381, de 13 de março de 2000.
26.2. Obrigações com a Controladora (cessão de créditos)
Em 29 de abril de 2015, em reunião da Assembleia Geral Ordinária (AGO), os acionistas rejeitaram a proposta
de destinação do resultado do exercício social de 2014, no que se refere à retenção de parcela do lucro, no
montante de R$ 913.554, e votaram pela distribuição, na forma de dividendos, de 100% do lucro ajustado nos
termos da Lei 6.404/76, no montante de R$ 1.827.108. Os reflexos contábeis dessa decisão foram registrados
na data da reunião.
Assim, o pagamento dos dividendos foi estruturado da seguinte forma (valores referenciados a 31 de maio de 2015):
a)
b)
•
•

25% em dinheiro, no montante de R$ 478.816 em 31 de outubro de 2015;
75% em créditos, em 30 de dezembro de 2015, sendo:
R$ 253.851 da Eletrobras Distribuição Roraima S.A.; e
R$ 1.182.597 da Ceron - Termonorte II.

Os acionistas em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), realizada em 26 de junho de 2015, deliberaram que
os dividendos relativos ao exercício social de 2014, no valor atualizado de R$ 1.915.264, a preço de 31 de
maio de 2015, seriam pagos até 31 de outubro de 2015, sendo 25% em dinheiro e 75% com a transferência
à Eletrobras de créditos da Eletronorte, corrigidos pela taxa selic até a data do pagamento.
Durante o exercício houve o pagamento do montante referente à parcela de 25% no valor atualizado de
R$ 511.853. Conforme deliberado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de outubro de 2015, o
saldo restante de R$ 1.543.464 (R$ 36.080 circulante e R$ 1.507.384 não circulante) seria pago à Eletrobras
na forma de cessão de créditos, e poderiam ser efetuados até 31 de dezembro de 2015, mantidas as demais
condições da AGE de 26 de junho de 2015.
A cessão de créditos, da Eletronorte, dados em pagamento foi efetuada mediante assinatura dos dois
Termos de Cessão de Direitos, com a anuência dos respectivos devedores, contendo, dentre as diversas
condições inerentes ao assunto, à previsão da responsabilidade da Eletronorte pelo pagamento em caso da
inadimplência dos devedores.
Até a liquidação total dos créditos cedidos, a Companhia ficará coobrigada sobre as contraprestações dos
valores a Eletrobras em espécie ou em outros créditos.
Os respectivos saldos serão atualizados até a data do pagamento conforme deliberação da assembleia.
NOTA 27 – FOLHA DE PAGAMENTO E OBRIGAÇÕES ESTIMADAS
Folha de pagamento
Folha de pagamento
Encargos sobre folha de pagamento

CONTROLADORA / CONSOLIDADO
31/12/2015
31/12/2014

Obrigações estimadas
Provisão de férias
Encargos sobre provisão de férias
Outras
Total circulante
Obrigações estimadas
Outras
Total não circulante
Total

36.437
61.786
98.223

32.234
54.501
86.735

88.167
36.898

73.155
29.758

22.107
147.172

19.757
122.670

245.395

209.405

15.270
15.270

20.013
20.013

260.665

229.418

NOTA 28 – PROVISÕES
28.1. Provisão operacional
O MRE (Mecanismo de Realocação de Energia) é um sistema criado para compartilhamento de riscos
hidrológicos. O MRE realoca energia entre todas as usinas hidrelétricas sujeitas ao modelo de despacho
centralizado, transferindo o excedente das usinas que geraram além de suas garantias físicas para as que
geraram abaixo.
Toda usina possui uma potência instalada. A garantia física corresponde à máxima energia que pode
ser fornecida segundo um dado critério de segurança, ou seja, levando em consideração questões de
manutenção de ativos e alternância de afluência. A garantia física é importante, dentro do MRE, para o rateio
da comercialização de energia via contratos entre todos os empreendimentos de geração do sistema.
Para verificar a quantidade de energia produzida em relação à garantia física das usinas pertencentes ao
MRE, foi criado o Fator de Ajuste da Garantia Física, ou Generation Scaling Factor – GSF. Ele mede a geração
hidráulica em relação à garantia física, cujo cálculo é feito mensalmente pela CCEE.
Durante os anos de 2014 e 2015, o país enfrentou uma crise hidrológica que afetou a produção de energia
elétrica. Em consequência disso a CCEE reduziu o nível da GSF das usinas, o que as levou a incorrer em
perdas financeiras pela exposição da parcela reduzida de GSF em relação aos contratos de fornecimento de
energia, os quais ainda tinham que cumprir. Diante deste cenário os prejuízos foram distribuídos no sistema
por meio de rateio, as usinas que não concordaram, ingressaram com liminares judiciais para não arcarem
com o prejuízo das demais usinas, caso da Eletronorte.
O montante questionado pela Companhia foi de R$ 451.340. Como a Companhia aderiu à Repactuação do
Risco Hidrológico, a liminar perdeu o efeito suspensivo do pagamento do valor, sendo assim, o montante foi
provisionado mediante apuração das faturas cobradas no período.
28.2. Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
A Companhia é parte em diversos processos judiciais e administrativos decorrentes do curso normal de suas
operações, que incluem processos de natureza tributária, cível e trabalhista.
A provisão registrada em relação a tais processos é determinada pela Administração da Companhia, com
base na análise de seus consultores jurídicos, e refletem a melhor estimativa do desembolso exigido para
liquidar as perdas esperadas. A Administração adota o procedimento de classificar os processos judiciais
impetrados contra a Companhia em função do risco de perda, baseado na opinião dos consultores jurídicos,
da seguinte forma:
Provável para os processos com elevado grau de risco contra a companhia ensejando em reconhecimento
de provisões;
Possível para os processos em que a companhia tem certo grau de risco, no entanto entende ainda possuir
chances reais de sucesso; e
Remoto para os processos com baixo grau de risco para empresa.
A Administração da Companhia acredita que a provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas, constituída
de acordo com a Deliberação CVM nº 594/09, é suficiente para cobrir eventuais perdas com processos legais.
28.2.1. Contingências com perdas prováveis
Os saldos e a movimentação das provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas classificadas como
perda provável são apresentados abaixo.
As contrapartidas das provisões e reversões estão registradas no grupo de despesas (nota 35.4).
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Trabalhistas
Tributárias
Cíveis
Total

Trabalhistas
Tributárias
Cíveis

CONTROLADORA
Provisões/Reversões
Pagamentos/ Baixas
33.982
(1.785)
328.279
(7.004)
316.136
(10.487)

31/12/2014
96.136
2.926
468.279
567.341
31/12/2014
96.136
3.963
483.183

Total

678.397

(19.276)

CONSOLIDADO
Provisões/Reversões
Pagamentos/ Baixas
33.982
(1.785)
328.279
(7.004)
307.349
(10.487)

583.282

669.610

31/12/2015
128.333
324.201
773.928
1.226.462
31/12/2015
128.333
325.238
780.045

(19.276)

1.233.616

28.2.1.1. Tributárias
As contingências tributárias classificadas como perda provável envolvem os seguintes processos:
Autos de Infração e Notificação fiscal: referente à Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das
Atividades de Exploração e Aproveitamento de Recursos Hídricos – TFRH, regulamentada pelo Decreto nº
1.227/2015, destinada a custear a fiscalização e aproveitamento de recursos hídricos em território paraense.
A Companhia foi autuada por meio de dois autos de infração, o primeiro ocorreu em 27/08/2015 no montante
de R$ 206.316, referente ao não recolhimento da TFRH sobre os meses de abril a junho de 2015. O segundo
Auto de Infração data de 11/11/2015 no montante de R$113.213, relativo aos meses de julho a setembro de
2015. Em esfera administrativa e judicial o recurso referente ao primeiro Auto de Infração da Companhia foi
indeferido, no que tange ao segundo Auto de Infração a Companhia ingressou com a Impugnação, mas não
espera resultado diferente do anterior. O montante provisionado em 2015 corresponde a R$ 319.529.
Outros processos de caráter tributário: envolve várias provisões que individualmente são de menor relevância
decorrentes de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e tributos federais junto à Receita
Federal do Brasil, totalizando uma provisão de R$ 4.672 (2014 - R$ 2.926).
28.2.1.2. Cíveis
Os principais processos judiciais cíveis classificados como perda provável são de caráter indenizatório, de
natureza financeira e por reclamatórias impetradas por proprietários de áreas inundadas pelos reservatórios
de usinas hidrelétricas. Apresentamos abaixo os processos de maior relevância:

28.2.2.2. Cíveis e outras
As contingências cíveis classificadas como perda possível de maior relevância para a Companhia referem-se
às seguintes matérias:
Cobrança pelo CNEC de correção monetária e juros por atraso de pagamento:
Ação Judicial de cobrança ajuizada pelo CNEC - Consórcio Nacional de Engenheiros Consultores S.A.,
objetivando o recebimento de correção monetária e juros por atraso de pagamentos de faturas, em virtude
da correção monetária desproporcional ao valor real da moeda, pela supressão e utilização de índices
divorciados da realidade contratual, no montante de R$ 1.090.591. A Companhia sustenta que as partes
realizaram composição de todas suas pendências firmando “Contrato de Reconhecimento, Consolidação e
Pagamento de Débitos e outras avenças”, e, que o direito reclamado se encontra prescrito e quitado.
Autor: Consórcio Nacional de Engenheiros Consultores S.A. - CNEC
Divergência de interpretação de cláusula contratual relativa à aplicação de penalidade por atraso no prazo
de entrega:
Processo em discussão na esfera administrativa, trata de controvérsias relativas a: (i) Aplicação da fórmula de
penalidade por atraso na entrega de Unidades Geradoras da UHE Tucuruí UGH 17, UGH 20 e UGH 21; (ii)
Contagem do prazo de atraso contratual. De forma específica, trata-se da determinação:
(i) se o CETUC tem responsabilidade pelo atraso havido entre os prazos de entrega previstos no Contrato e
os efetivamente verificados com relação às UGH’s 17, 20 e 21;
(ii) a forma e os critérios de aplicação do “Índice de Penalização por Atraso”, conforme Cláusula 27ª do
Contrato, que deverão incidir sobre o atraso de 31 (trinta e um) dias já constatado na entrega da UGH 13,
bem como sobre os eventuais atrasos que venham a ser constatados na entrega das UGH’s 17, 20 e 21, caso
referidos atrasos forem de responsabilidade do CETUC. Montante reclamado: R$ 60.219 (2014 - R$ 58.465).
Autor: Consórcio Empresarial Tucuruí- CETUC
Restituição do valor do Programa Social dos Expropriados de Tucuruí – PROSET e indenização dos
beneficiários do Programa:
Refere-se à ação ordinária ajuizada em 2015 em tramitação perante a Primeira Vara Cível de Tucuruí onde se
busca restituir o valor do Programa Social dos Expropriados de Tucuruí - PROSET e indenizar os beneficiários
do referido programa, montante reclamado de R$39.000.
Autor: Associação das Populações Organizadas Vítimas das Obras no Rio Tocantins e Adjacências.
NOTA 29 – ENCARGOS SETORIAIS
CONTROLADORA/CONSOLIDADO
31/12/2015
31/12/2014

Ação de desapropriação – UHE Balbina:
Desapropriações ajuizadas pela Companhia com a finalidade de indenizar os proprietários das áreas atingidas
pela formação do reservatório da Usina Hidrelétrica de Balbina (AM). Em sua maioria, os processos estão
em fase de cumprimento de sentença. Há discussão acerca da legitimidade dos títulos apresentados pelos
expropriados, tendo, inclusive, o Ministério Público Federal ajuizado Ação Civil Pública contestando esses
títulos. A provisão constituída desta causa em 31 de dezembro de 2015 é de R$ 375.449 (2014 - R$ 364.549).
Ação indenizatória – Sul America Companhia Nacional de Seguros:

Reserva global de reversão (RGR) (nota 29.1)
Conta de desenvolvimento energético (CDE) (nota 29.2)
Programa de incentivo às fontes alternativas de energia
(PROINFA) (nota 29.3)
Pesquisa e desenvolvimento (P&D) (nota 29.4)
Compensação financeira pela utilização de recursos hídricos
(CFURH) (nota 29.5)

28.764
1.787

61.604
875

32.760
216.256

10.114
195.457

14.211

20.134

293.778

288.184

Trata-se do ressarcimento de valores a Sul America Companhia Nacional de Seguros devido ao pagamento
feito a Albrás Alumínio Brasileiro S.A. pelo sinistro sofrido decorrente da interrupção do fornecimento de
energia elétrica. O processo passou a ser provisionado no exercício de 2015 por conta da mudança de
estimativa de perda, que passou de perda possível para perda provável no montante de R$ 236.731. No
exercício de 2014 o processo montava R$ 229.835, porém não compunha o montante provisionado, uma vez
que era classificado como perda possível.

Os valores registrados no passivo como RGR, CDE, PROINFA e P&D possuem contrapartida em contas de
resultado, como deduções da receita operacional (nota 34). As demais contas estão apresentadas em conta
de resultado, no grupo de despesas operacionais (nota 35).

Ação de cobrança – Cetenco Engenharia:

29.1. Reserva Global de Reversão (RGR)

Processo em discussão na esfera judicial. A empresa Cetenco celebrou contrato de prestação de serviços
e obras para a construção das linhas de transmissão do sistema associado à UHE Tucuruí. Alega que os
pagamentos realizados pela Eletronorte ocorreram com atraso e sem pagamento da correção monetária e
juros de mora.

A contribuição para a formação da RGR é de responsabilidade das Concessionárias do Serviço Público de
Energia Elétrica, mediante uma quota denominada Reversão e Encampação de Serviços de Energia Elétrica,
de até 2,5% do valor dos investimentos das concessionárias e permissionárias, limitado a 3% da receita anual.
O valor da quota é computado como componente do custo do serviço.

Embora o processo já esteja em fase de execução, além do pedido para que a execução seja promovida por
meio do rito do art. 730 do CPC (rito dos precatórios), a Companhia defende que a correção monetária seja
aplicada após a propositura da ação. O valor do processo monta R$ 72.536 (2014 – R$ 70.424).
28.2.1.3. Trabalhistas
As contingências trabalhistas classificadas como perda provável são compostas em sua grande maioria de
ações relativas à adicional de periculosidade, horas extras e cálculo da multa do FGTS.
28.2.2. Contingências com perdas possíveis
A Companhia possui contingências de natureza tributária, cível e trabalhista, cuja expectativa de perda
avaliada pela Administração e sustentada no julgamento de consultores jurídicos está classificada como
possível e, portanto, nenhuma provisão foi constituída. Abaixo estão demonstradas as contingências
classificadas com probabilidade de perda possível.
Trabalhistas
Tributários
Cíveis
Outros
TOTAL

CONTROLADORA / CONSOLIDADO
31/12/2015
31/12/2014
49.492
359.410
1.337.181
63.578
1.809.661

18.902
438.559
427.446
152.116
1.037.023

28.2.2.1. Tributárias
As contingências tributárias classificadas como perda possível de maior relevância avaliadas pela Companhia
estão relacionadas aos seguintes tributos:
ICMS: A Companhia discute judicialmente a cobrança de multa relacionada:
(i) ao aproveitamento de crédito de ICMS quando da transferência desses à Boa Vista Energia, por ocasião
da cisão do patrimônio da Companhia para criação desta, em atenção a legislação atinente ao Programa
Nacional de Desestatização – PND, no montante de R$ 71.876 (2014 – R$ 71.876);
(ii) cobrança pelo Fisco Estadual o valor correspondente às Certidões de Dívida Ativa nºs 4759, 4760, 4761,
4762, 4763, 4764 e 4766. Em relação à CDA nº 4760 o Fisco de Roraima exige da Eletronorte o estorno de
créditos de ICMS relativos a bens do ativo permanente. Em relação às demais CDAs, quer o Fisco o estorno
dos créditos do ICMS na proporção de operações qualificadas como isentas ou não-tributadas, a saber: a)
venda de energia para a CER – Centrais Elétricas de Roraima, e b) valores escriturados como “Outros”. Valor
total de R$ 36.531 (2014 – R$ 36.531).
Autor: Estado de Roraima.
PIS/PASEP e COFINS: A Companhia discute na esfera administrativa, auto de infração lavrado pela Secretaria
da Receita Federal no montante de R$ 135.125 (2014 - R$ 123.900). No entendimento da Receita Federal a
correção de contratos anteriores a outubro de 2003, pelo IGPM, descaracteriza o caráter predeterminado do
preço, de forma que após o primeiro reajuste o regime de tributação seria o da não-cumulatividade. Contudo,
existem precedentes judiciais em sentido oposto, favoráveis, à tese da Companhia.

Total

29.2. Conta de Desenvolvimento Energético (CDE)
A Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) é destinada a promover o desenvolvimento energético
dos estados, a projetos de universalização dos serviços de energia elétrica, ao programa subvenção aos
consumidores de baixa renda e à expansão da malha de gás natural para o atendimento aos estados que
ainda não possuem rede canalizada.
Criada em 26 de abril de 2002, a CDE tem duração de 25 anos e é gerida pela Eletrobras, cumprindo
programação determinada pelo Ministério de Minas e Energia, não afetando o resultado da Companhia.
A CDE também é utilizada para garantir a competitividade da energia produzida a partir de fontes alternativas
(eólica, pequenas centrais hidrelétricas e biomassa) e do carvão mineral nacional.
29.3. Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia (PROINFA)
Programa do Governo Federal para o desenvolvimento de projetos para a diversificação da matriz energética
brasileira e incentivo às fontes alternativas de energia elétrica, instituído pela Lei nº 10.438, de abril de 2002,
que busca soluções de cunho regional para o uso de fontes renováveis de energia.
29.4. Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)
A Companhia, na condição de empresa concessionária de energia elétrica, está obrigada a aplicar,
anualmente, o montante de, no mínimo, 1% de sua receita operacional líquida ajustada, em pesquisa e
desenvolvimento do setor elétrico, nos termos da Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000.
Os referidos recursos têm a seguinte destinação: (i) 0,4% para o Fundo Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (FNDCT); (ii) 0,4% para projetos de pesquisa e desenvolvimento desenvolvidos
pela Companhia, segundo regulamentos estabelecidos pela ANEEL; e (iii) 0,2% para o Ministério de Minas e
Energia (MME). Os recursos do P&D têm a finalidade de custear os estudos e pesquisas de planejamento da
expansão do sistema energético, bem como os de inventário e de viabilidade necessários ao aproveitamento
dos potenciais hidrelétricos.
A composição dos recursos aplicados em projetos de pesquisa e desenvolvimento e dos repasses ao FNDCT
e ao MME é a seguinte:

PASSIVO CIRCULANTE
Projetos de pesquisa e desenvolvimento
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (FNDCT)
Ministério de Minas e Energia (MME)
TOTAL
ATIVO CIRCULANTE
Custos com projetos em andamento (nota 15)
TOTAL GERAL

CONTROLADORA / CONSOLIDADO
31/12/2015
31/12/2014
211.290
3.311

190.071
3.591

1.655
216.256

1.795
195.457

(115.578)
100.678

(99.478)
95.979

Atendendo determinação dos citados dispositivos legais, em contrapartida aos lançamentos registrados no passivo, a
Companhia contabiliza no resultado, em pesquisa e desenvolvimento, como dedução da receita operacional (nota 34).

Ministério de
Minas e Energia
CNPJ Nº 00.357.038/0001-16
http://www.eletronorte.gov.br
29.5. Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos (CFURH)

A Companhia apresentou justificativa a ANEEL e aguarda manifestação daquela agência.

A Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos, para fins de geração de energia elétrica, foi
instituída pela Constituição Federal de 1988 e trata-se de um percentual que as concessionárias de geração
hidrelétrica pagam pela utilização de recursos hídricos. A ANEEL gerencia a arrecadação e a distribuição dos
recursos entre os beneficiários: Estados, Municípios e órgãos da administração direta da União.

31.4. Contratos onerosos

Conforme estabelecido na Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, com modificações dadas pelas Leis nº
9.433/1997, nº 9.984/2000 e nº 9.993/2000, são destinados 45% dos recursos aos Municípios atingidos pelos
reservatórios das UHE's, enquanto os Estados têm direito a outros 45%. A União fica com 10% do total.
Geradoras caracterizadas como Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH´s), são dispensadas do pagamento
da compensação financeira.
As concessionárias pagam 6,75% do valor da energia produzida a título de Compensação Financeira.
NOTA 30 – ADIANTAMENTOS DE CLIENTES
Em 2004, a Companhia participou do leilão de compra de energia elétrica realizado pelo consumidor industrial
Alumínio Brasileiro S.A. – Albras, para um período de 20 anos, sendo 750 MW médios/mês, de junho de 2004
a dezembro de 2006 e 800 MW médios/mês, de janeiro de 2007 a dezembro de 2024, estabelecendo como
parâmetro para a celebração do contrato um preço mínimo compatível com a tarifa de equilíbrio da Usina
Hidrelétrica de Tucuruí.
O preço final ofertado foi composto por um preço base, acrescido de um prêmio, calculado em função da
cotação do alumínio no mercado internacional, se constituindo num derivativo embutido (nota 14.1).
Com base nessas condições, a Albrás efetuou a compra antecipada de créditos de energia elétrica, com
pagamento antecipado de R$ 1.200.000, que se constituiu em crédito, em MW, de 43 MW médios/mês, de
junho de 2004 a dezembro de 2006 e 46 MW médios/mês, de janeiro de 2007 a dezembro de 2024, a ser
amortizado durante o período de fornecimento, em parcelas mensais expressas nesses MW médios, de
acordo com a tarifa vigente no mês de faturamento.
A posição e movimentação desse passivo são demonstradas a seguir:
2015

Circulante
Não circulante

CONTROLADORA / CONSOLIDADO

2014
AMORTIZAÇÕES
Saldo em 31 AMORTIZAÇÕES
Saldo em 31 de
GANHOS
GANHOS
EFETUADAS
de dezembro
EFETUADAS
dezembro
(54.068)
(3.282)
713.914
(51.530)
(2.368)
771.264
54.832
52.813
659.082
718.451

NOTA 31 - OUTROS PASSIVOS
CIRCULANTE
Convênios (nota 31.1)
Previnorte Fundação de Previdência Complementar
Compensações Socioambientais (nota 31.2)
Gastos a realizar em empreendimentos
Provisão - Óleo Combustível (nota 31.3)
Contratos onerosos (nota 31.4)
Provisão para passivo a descoberto (nota 20.2)
Obrigações a pagar - Aquisição LVTE (nota 20.5)
Aquisição de ativos e participação Eletrosul
Diversos
TOTAL DO CIRCULANTE
NÃO CIRCULANTE
Compensações Socioambientais (nota 31.2)
Contratos onerosos (nota 31.4)
Provisão multa Aneel
Aquisição de ativos e participação Eletrosul
Diversos
TOTAL NÃO CIRCULANTE
TOTAL GERAL

CONTROLADORA
31/12/2015 31/12/2014

CONSOLIDADO
31/12/2015 31/12/2014

77.345
7.174
36.622
21.147
53.063
9.073
8.428
279.229
264.869

73.821
6.013
34.000
15.931
53.063
1.687
91.134
43.688
198.000

77.345
7.174
36.622
21.147
53.063
9.073
8.428
279.229
265.002

73.821
6.013
34.000
15.931
53.063
1.687
5.309
43.688
198.122

756.950

517.337

757.083

431.634

123.524
239.382
19.666
59.212
4.660
446.444

136.000
45.542
15.238
4.620
201.400

123.524
239.382
19.666
59.212
4.660
446.444

136.000
45.542
15.238
4.679
201.459

1.203.394

718.737

1.203.527

633.093

31.1. Convênios
Convênio - Cooperação técnica MME (nota 31.1.1)
Convênio - DNIT nº 310/2006 (nota 31.1.2)
Convênios - Eletrobras
Outros convênios
TOTAL

CONTROLADORA / CONSOLIDADO
31/12/2015
31/12/2014
66.994
63.218
3.582
3.832
207
201
6.562
6.570
77.345
73.821

31.1.1. Acordo cooperação técnica – Ministério de Minas e Energia (MME)
Os valores registrados se referem a acordo de Cooperação Técnica, estabelecido com o MME, por intermédio
da Secretaria de Energia, visando aproveitar racionalmente os equipamentos de geração de energia elétrica,
mediante cessão em comodato de bens, de propriedade da Companhia, com a transferência das unidades
geradoras da UTE Rio Madeira, conforme autorizado pela Lei 12.872/2013, de 24 de outubro de 2013.
31.1.2. Convênio nº 310/2006 – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)

Na avaliação preliminar, a Administração da Companhia verificou que os contratos da UHE Coaracy Nunes e
da LT Brasil-Venezuela apresentavam evidências significativas de onerosidade.
O contrato associado a UTE Santana, que se encerrou no exercício de 2015, não foi avaliado neste exercício,
pois a Administração da Companhia optou por não renová-lo.
Antes de ser estabelecida uma provisão separada para um contrato oneroso, a entidade deve reconhecer
qualquer perda decorrente de desvalorização que tenha ocorrido nos ativos relativos a esse contrato.
As principais premissas utilizadas para apreciação dos contratos que foram avaliados como passiveis de
onerosidade são as mesmas apresentadas na nota 21.6.1.
31.4.1. Contratos avaliados
Na avaliação preliminar, a Administração da Companhia verificou que os contratos da UHE Coaracy Nunes e
UTE Santana apresentavam evidências significativas de onerosidade. Assim, já considerando a possibilidade
de onerosidade, a Administração a estendeu ao Contrato de transmissão nº 058 vigente, relevante para sua
operação, apresentada conforme quadro a seguir:
Contratos
UHE Coaracy Nunes
UTE Santana
Contrato nº 058

Contratos avaliados no teste de onerosidade
Segmento
Geração
Geração
Transmissão

Renovados
Sim
Não
Sim

31.4.2. Resultado dos testes
Para o contrato da UHE Coaracy Nunes, foi calculado o montante de onerosidade de R$ 150.580. Como já
havia saldo registrado, no exercício de 2014, de R$ 30.360, a Companhia efetuou provisão no montante de
R$ 120.220.
Já para o contrato da UTE Santana encerrado em 2015 e não renovado houve a baixa da onerosidade
registrada no montante de R$ 16.869.
O contrato LT Brasil/Venezuela foi testado para onerosidade e apresentou resultado de negativo de R$97.875.

Saldos em 31.12.2014:
Passivo circulante
Passivo não circulante

UHE Coaracy
Nunes

UTE Santana

1.084
29.276
30.360

603
16.266
16.869

Provisão em 2015

120.220

(16.869)

Saldos em 31.12.2015:
Passivo circulante
Passivo não circulante
Total

5.577
145.003
150.580

LT Brasil/
Venezuela

-

Total
-

1.687
45.542
47.229

97.875

201.226

3.496
94.379
97.875

9.073
239.382
248.455

NOTA 32 – BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO
A Companhia mantém um programa de benefícios complementares ao concedido pelo Regime Geral da Previdência
Social, administrado pela Previnorte - Fundação de Previdência Complementar, pessoa jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos, instituída e patrocinada pela Companhia e por outras empresas do Sistema Eletrobras, conforme exigências da
legislação brasileira.
A Companhia suporta dois diferentes planos, um do tipo BD - Benefício Definido e outro do tipo CD – Contribuição Definida.
No ano 2000 foi permitida a migração do primeiro para o segundo, com transferência de valores saldados.
Os ativos dos planos CD e BD são mantidos separadamente daqueles da Companhia e são contabilizados e controlados
pela Previnorte.
Os registros contábeis e as notas explicativas, decorrentes dos cálculos atuariais, foram consignados com base no laudo
atuarial emitido por atuário independente.
a) Plano de Contribuição Definida (CD) – Plano 01-B
Plano individual de poupança previdenciária, no qual o benefício depende do valor das contribuições, do resultado
dos investimentos administrados pela Previnorte e do tempo de contribuição do Participante. Suas contribuições são
provenientes da Companhia e do empregado, descontados da folha de salários. Este plano proporciona os seguintes
benefícios: complemento da aposentadoria, auxílio no caso de incapacidade para o trabalho e pensão por morte.
Plano em sistema de capitalização, para transformação futura em renda pós-emprego de caráter reversivo. Dessa forma,
o benefício a ser concedido será representado pela reversão da poupança acumulada em renda, segundo parâmetros
atuariais definidos. Considerada a característica desse plano, o regime é mantido em permanente equilíbrio, com
cotizações individuais balizadas pelo valor dos ativos financeiros, não gerando a obrigação pós-emprego.
Em 31 de dezembro de 2015, as contribuições feitas pela Companhia, para a constituição das provisões matemáticas de
benefícios do Plano CD atingiram R$ 37.130 (2014 - R$ 28.985).

Substancialmente, se refere a saldo de recursos recebidos por conta do convênio nº 310 – DAQ-DNIT, firmado
em 29 de dezembro de 2006, para continuidade da execução das obras civis das eclusas 1 e 2, canal, dique
intermediário, execução de serviços de projetos, fabricação, fornecimento, transportes, montagem e testes
dos equipamentos mecânicos e eletromecânicos específicos para as eclusas, destinadas a transposição do
desnível criado pela construção da barragem da Usina Hidrelétrica (UHE) Tucuruí, no Estado do Pará.

b) Plano de Benefício Definido (BD) – Plano 01-A

31.2. Compensações Socioambientais

Este plano está em extinção desde 1º de janeiro de 2000 e, a partir dessa data, não pode receber novos participantes e
proporciona os seguintes benefícios: complementação da aposentadoria, da pensão por morte, do abono anual e garantia
de manutenção de direito à renda vitalícia futura para aqueles que se desligarem antes das respectivas aposentadorias,
desde que tenham, pelo menos, três anos de efetiva contribuição ao plano.

Em decorrência de exigências legais, relacionadas às obras de expansão da Usina Hidrelétrica Tucuruí (UHE
Tucuruí) e da elevação da cota do seu reservatório, de 72 para 74 metros, houve necessidade de se efetivar o
processo de licenciamento desse empreendimento junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), do
Estado do Pará. Foi definido por aquele órgão, como condicionante para liberação da Licença de Instalação
(LI), que a Companhia implantasse diversos programas de mitigação e compensações socioambientais,
dentre eles:
■ Plano de Inserção Regional da área a montante da UHE Tucuruí (PIRTUC) - desenvolvimento da
microrregião da UHE Tucuruí para a concretização do ideal de desenvolvimento sustentável da região a
montante da usina, abrangendo os municípios de Tucuruí, Novo Repartimento, Nova Ipixuna, Goianésia do
Pará, Itupiranga, Jacundá e Breu Branco.
■ Plano de Inserção Regional a jusante da UHE Tucuruí (PIRJUS) - desenvolvimento da micro-região
da UHE Tucuruí e sua contribuição para a concretização do ideal de desenvolvimento sustentável da região à
jusante da usina, abrangendo os municípios de Cametá, Baião, Igarapé-Miri, Mocajuba e Limoeiro do Ajuru.
31.3. Provisão – Óleo combustível
Refere-se à provisão para devolução ou ressarcimento à CCC, da diferença entre o quantitativo de óleo
reembolsado pelo fundo setorial e o efetivamente consumido pelas usinas termelétricas Termo Norte II,
Santana e Rio Acre, em função de termo de notificação emitido pela ANEEL.

Plano com características de Benefício Definido sob o regime financeiro de capitalização, que tem como fonte de suas
contribuições a Companhia e o empregado, sendo tais contribuições calculadas sobre a folha de salários, em conformidade
com plano anual de custeio definido pelo atuário responsável.

O perfil populacional dos participantes dos Planos BD está abaixo demonstrado:
DADOS POPULACIONAIS
1. Participantes ativos
1.1. Participantes - nº
1.2. Idade Média
1.3 Salário Médio em R$
2. Aposentados
2.1. Participantes Aposentados - nº
2.2. Idade Média
2.3. Benefício Médio em R$
3. Pensionistas
3.1. Participantes Pensionistas - nº
3.2. Benefício Médio em R$
População Total

31/12/2015

31/12/2014

56
59,1
11.527,61

60
58,6
10.462,78

479
72,6
4.135,46

492
71,3
3.853,76

196
1.777,48
731,00

197
1.712,68
749,00
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32.1. Programa de Assistência à Saúde e Seguro de Vida em Grupo
Além dos programas previdenciários, a Companhia mantém dois outros benefícios pós-emprego: seguro de
vida em grupo e assistência médica aos aposentados por invalidez.
No seguro de vida em grupo, os aposentados arcam com 100% do prêmio contratado em apólice, enquanto
para os ativos há uma participação financeira de 80% pela Companhia. Esse prêmio, todavia, é equalizado
para toda massa segurada, incluindo ativos e inativos. Quando calculado de forma independente esse prêmio
revela existência de subsidio indireto para a massa de aposentados, gerando uma obrigação pós-emprego
avaliada neste relatório.
O programa de assistência médica da Companhia para os inativos é restrito à massa aposentada por invalidez.

Alterações nos ativos financeiros
Valor justo dos ativos no início do ano
Receita de Juros
Contribuições patronais
Contribuições de participantes do plano
Benefícios pagos / adiantados
Retorno sobre ativos do plano (excluindo valores
incluídos em receita de juros)
Valor justo dos ativos no fim do exercício

32.2.1. Hipóteses Atuariais e Econômicas
Planos Previdenciários Assistência Saúde
Seguro
Hipóteses Econômicas
31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014
Taxa de juros de desconto atuarial anual (i)
13,22%
12,20%
13,49%
12,20%
13,14%
12,22%
Taxa de juros real de desconto atuarial anual
7,32%
6,13%
7,35%
6,13%
7,24%
6,15%
Projeção de aumento médio dos salários
7,61%
7,83%
Projeção de aumento médio dos benefícios
5,50%
5,72%
7,61%
5,72%
Projeção de aumento médio dos custos
de saúde
3,50%
3,50%
0,00%
Taxa média de inflação anual
5,50%
5,72%
5,72%
5,72%
5,50%
5,72%
Expectativa de retorno dos ativos do plano
13,22%
12,20%
13,49%
12,20%
13,14%
12,22%

Valor presente das obrigações
atuariais parciais ou totalmente
cobertas
Valor justo dos ativos do
plano (-)
Passivo( Ativo), Líquido
Efeito da restrição sobre o ativo
Valor do passivo/(ativo) de
benefício pós-emprego
Custo do serviço corrente
Custo de juros sobre as
obrigações atuariais
Despesa/ (Receita) atuarial
reconhecida no exercício

2015
Plano BD Saúde Seguro

Total

2014
Plano BD Saúde Seguro

Total

300.026

15.089

10.502

325.617

333.613

36.262

8.539

378.414

(491.717)
(191.691)

15.089

10.502

(491.717)
(166.100)

(473.042)
(139.429) 36.262

8.539

(473.042)
(94.628)

191.692

-

-

191.692

139.429

-

-

139.429

-

15.089

10.502

25.591

-

36.262

8.539

44.801

27

1.605

628

2.260

1.507

4.620

33

6.160

-

4.242

1.043

5.285

-

8.137

38

8.175

27

5.847

1.671

7.545

1.507

12.757

71

14.335

As movimentações do valor presente das obrigações e do valor presente do ativo dos planos de benefícios
no exercício de 2015 e de 2014 estão apresentadas a seguir:
Descritivo
Alterações nas obrigações
Valor das obrigações atuariais no início do ano
Custo de serviços corrente líquido
Custo de juros
Benefícios pagos
(Ganhos) perdas atuariais decorrentes de
mudanças de premissas financeiras
(Ganhos) perdas atuariais decorrentes de ajustes
pela experiência
(Ganhos) perdas atuariais decorrentes de
alterações premissas biométricas
Valor presente das obrigações atuariais ao
final do ano

Plano BD

31/12/2015
Saúde

Seguro

(620)

(30.396)

(9.910)

(20.518)

952

(29.476)

15.089

10.502

440.042
51.443
881
2.500
(29.091)
7.267
473.042

491.717

2.829
(2.829)
-

321
33
38
83
8.064
8.539
-

-

(5.453)
325.617

Total
382.124
5.646
44.209
(31.920)
9.082
(34.742)
4.015
378.414
440.042
51.443
3.710
2.500
(31.920)
7.267
473.042

As principais categorias de ativos do plano no final do período de relatório e que impactam o retorno dos ativos
do plano são apresentadas a seguir:
Ativos garantidores
31/12/2015
31/12/2014
Disponível
2
11
Realizáveis Previdenciários
4.610
4.809
Investimentos em Títulos Públicos
257.514
227.054
Investimento em Ações
244
16.542
Investimentos em Fundos
76.670
60.734
Créditos de Depósitos Privados
122.741
136.951
Investimento em Renda Variável
4.042
438
Investimentos Imobiliários
23.779
24.578
Empréstimos e Financiamentos
6.972
6.978
Outros
54
(27)
(-) Exigíveis Operacionais
(508)
(313)
(-) Exigíveis de Investimentos
(122)
(185)
(-) Fundo Administrativo
(4.281)
(4.528)
Total
491.717
473.042
Os valores justos dos instrumentos de capital e de dívida são determinados com base em preços de mercado
cotados em mercados ativos enquanto os valores justos investimentos imobiliários não são baseados em
preços de mercado cotados em mercados ativos.
32.2.3. Resumo dos impactos reconhecidos em outros resultados abrangentes
Outros Resultados Abrangentes (ORA) acumulados
Programa Previdenciário
Programa de Saúde
Programa de Seguro
Total

CONTROLADORA / CONSOLIDADO
31/12/2015
31/12/2014
48.722
45.283
34.878
12.282
2.737
2.445
86.337
60.010

32.2.4. Remensuração do valor líquido do passivo de benefício definido reconhecidos no ORA no exercício
Descritivo
31/12/2015
Plano BD Saúde Seguro
Total
Ganhos (perdas) atuariais decorrentes de mudanças de premissas financeiras
27.723
2.226
620
30.569
Ganhos (perdas) atuariais decorrentes de ajustes pela experiência
8.829 20.518
(952) 28.395
Ganhos (perdas) atuariais decorrentes de pressupostos demográficos
5.640
(147)
40
5.533
Retorno sobre ativos do plano
(24.532)
- (24.532)
Ajustes a restrições ao ativo de benefício definido
(19.570)
- (19.570)
Componentes de custo de benefício definido
reconhecidos em outros resultados abrangentes
(1.910) 22.597
(292) 20.395
Descritivo
Ganhos (perdas) atuariais decorrentes de mudanças de premissas financeiras
Ganhos (perdas) atuariais decorrentes de ajustes pela experiência
Ganhos (perdas) atuariais decorrentes de pressupostos demográficos
Retorno sobre ativos do plano
Ajustes a restrições ao ativo de benefício definido
Componentes de custo de benefício definido
reconhecidos em outros resultados abrangentes

31/12/2014
Plano BD Saúde Seguro
(6.718) (3.051)
(83)
(9.060) 51.866
(8.064)
2.633
(6.647)
7.267
2.719
(3.159) 42.168

(8.147)

Total
(9.852)
34.742
(4.014)
7.267
2.719
30.862

32.3. Contribuições patronais esperadas para o próximo exercício
A Companhia espera contribuir com R$ 964 com os planos de benefícios definidos durante o próximo exercício.
A duração média ponderada da obrigação de benefício definido é de 7,67 anos.
Análise dos vencimentos esperados de benefícios não descontados de planos de benefício definido:
Menos de 1 ano
Entre 1 e 2 anos
Entre 2 e 5 anos
Mais de 5 anos
Total

Benefícios de aposentadoria

32.4.1. Plano de Benefício Definido

(2.226)

300.026

313.302 68.501
993
4.620
36.034
8.137
(29.091) (2.829)
5.948
3.051
9.060 (51.866)
(2.633) 6.648
333.613 36.262

Alterações nos ativos financeiros
Valor justo dos ativos no início do ano
Receita de Juros
Contribuições patronais
Contribuições de participantes do plano
Benefícios pagos / adiantados
Retorno sobre ativos do plano (excluindo valores incluídos em receita de juros)
Valor justo dos ativos no fim do exercício

31/12/2014
Saúde Seguro

378.414
3.012
44.129
(34.613)

(27.550)

(40)

Plano BD

473.042
55.960
5.272
2.336
(34.613)
(10.280)

32.4. Efeitos da variação de um ponto percentual nas taxas de tendência dos custos médicos

36.262
1.605
4.242
(4.423)

147

-

-

Total

333.613
779
38.844
(30.190)

(5.560)

8.539
628
1.043
-

491.717

Alterações nas obrigações
Valor das obrigações atuariais no início do ano
Custo de serviços corrente líquido
Custo de juros
Benefícios pagos
(Ganhos) perdas atuariais decorrentes de mudanças de premissas financeiras
(Ganhos) perdas atuariais decorrentes de ajustes pela experiência
(Ganhos) perdas atuariais decorrentes de alterações premissas biométricas
Valor presente das obrigações atuariais ao final do ano

32.2. Efeitos dos Planos BD, Assistência Saúde e Seguro

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
AT-2000
AT-83
AT-83 (IAM)
AT-83
AT-83 (IAM)
Basic M
Basic F
M
Basic F
M
AT-2000
Tábua de mortalidade de inválidos
AT-49 DES AT-49 DES AT-49 (D 2 AT-49 DES AT-49 (D 2
2 anos
2 anos
anos)
2 anos
anos) M&F
AT-83
Tábua de invalidez
Light Fraca Light Fraca Light Fraca Light Fraca Light Fraca Light Fraca
% de casados na data de aposentadoria
95,00%
95,00%
Diferença de idade entre homens e mulheres
4 anos
4 anos
A taxa global de retorno esperada corresponde à média ponderada dos retornos esperados das várias
categorias de ativos do plano. A avaliação do retorno esperado, realizada pela Administração, tem como
base as tendências históricas de retorno e previsões dos analistas de mercado para o ativo durante a vida da
respectiva obrigação. O atual retorno dos ativos do Plano BD foi de R$ 45.680 (2014 - R$ 58.710).
(i) Taxa de juros de longo prazo
A definição dessa taxa considerou a prática de mercado dos títulos do Governo Federal, conforme critério
recomendado pelas normas nacionais e internacionais, para prazos similares aos dos fluxos das obrigações
do programa de benefícios, no chamado conceito de Duration.
32.2.2. Planos de benefícios em 31 de dezembro
Os planos de benefícios normalmente expõem a Companhia a riscos atuariais, tais como risco de investimento,
risco de taxa de juros, risco de longevidade e risco de salário.
Risco de investimento - O valor presente do passivo do plano de benefício definido é calculado usando
uma taxa de desconto determinada em virtude da remuneração de títulos privados de alta qualidade; se o
retorno sobre o ativo do plano for abaixo dessa taxa, haverá um déficit do plano. Atualmente, o plano tem um
investimento relativamente equilibrado em títulos públicos, crédito de depósito privado e fundo de investimento,
considerando os limites por segmento de aplicação de acordo com as diretrizes da Resolução n° 3.792 do
Conselho Monetário Nacional e as suas alterações, além dos critérios de segurança, liquidez, rentabilidade e
maturidade do plano.
Risco de taxa de juros - Uma redução na taxa de juros dos títulos aumentará o passivo do plano. Entretanto,
isso será parcialmente compensado por um aumento do retorno sobre os títulos de dívida do plano.
Risco de longevidade - O valor presente do passivo do plano de benefício definido é calculado por referência
à melhor estimativa da mortalidade dos participantes do plano durante e após sua permanência no trabalho.
Um aumento na expectativa de vida dos participantes do plano aumentará o passivo do plano.
Risco de salário - O valor presente do passivo do plano de benefício definido é calculado por referência
aos salários futuros dos participantes do plano. Portanto, um aumento do salário dos participantes do plano
aumentará o passivo do plano.
32.2.2.1. Planos de benefícios definidos - Valores reconhecidos no balanço patrimonial e demonstração
do resultado do exercício

4.423
(4.423)
-

Descritivo

A avaliação do compromisso pós-emprego da Companhia relativamente a esse benefício considera as
hipóteses de entrada em invalidez dos atuais empregados ativos, em conformidade com a tábua biométrica
adotada, supondo-se um ônus futuro compatível com o custo atual do benefício.

Hipóteses Atuariais
Taxa de rotatividade
Tábua de mortalidade de ativos e inativos

473.042
55.960
849
2.336
(30.190)
(10.280)

32.028
31.719
91.919
412.841
568.507

As premissas atuariais significativas para a determinação da obrigação definida são: taxa de desconto,
aumento nos custos médicos e mortalidade. As análises de sensibilidade a seguir foram determinadas com
base em mudanças razoavelmente possíveis das respectivas premissas ocorridas no fim do período de
relatório, mantendo-se todas as outras premissas constantes.
•

Se a taxa de desconto fosse 0,25% mais alta (baixa), a obrigação de benefício definido teria aumento de
R$ 5.245 (redução de R$ 5.422).

•

Se a expectativa de vida aumentasse (diminuísse) em um ano para homens e mulheres, a obrigação de
benefício definido teria um aumento de R$ 6.821 (redução de R$ 6.713).

32.4.2. Plano de Saúde
•

Se os custos médicos fossem 0,25% mais alto (baixo), a obrigação de benefício definido teria aumento de
R$ 758 (redução de R$ 706).
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NOTA 33 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
33.1. Capital social
O capital subscrito e totalmente integralizado, no valor de R$ 11.576.263 (2014 – R$ 11.563.279), está
representado por 154.093.501 (2014 - 153.926.055) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal,
conforme composição acionária abaixo:
ACIONISTAS

Centrais Elétricas Brasileiras S.A.Eletrobras
Prefeitura Municipal de Manaus
Centrais Elétricas do Pará S.A.-Celpa
Amazonas Distribuidora de Energia S.A.
Governo do Estado de Roraima
Cia. de Eletricidade do Acre-Eletroacre
Centrais Elétricas de Rondônia S.A.Ceron
Prefeitura Municipal de Boa Vista
União Federal
Outras pessoas físicas
Outras pessoas jurídicas
TOTAL

Nº DE
AÇÕES

31/12/2015
%

CAPITAL
SOCIAL

Nº DE
AÇÕES

31/12/2014
%
CAPITAL
SOCIAL

153.292.342

99,480

11.516.076

153.124.896

99,480

11.503.094

263.513
247.635
146.382
35.992
22.016
13.949

0,171
0,161
0,095
0,023
0,014
0,009

19.796
18.604
10.997
2.704
1.654
1.048

263.513
247.635
146.382
35.992
22.016
13.949

0,171
0,161
0,095
0,023
0,014
0,009

19.796
18.603
10.996
2.704
1.654
1.048

8.568
1.804
31.531
29.769
154.093.501

0,006
0,001
0,020
0,019
100,000

644
136
2.369
2.236
11.576.263

8.568
0,006
1.804
0,001
31.531
0,021
29.769
0,019
153.926.055 100,000

644
135
2.369
2.236
11.563.279

O valor patrimonial da ação em 31 de dezembro de 2015 é de R$ 77,12 (2014 - R$ 85,93).
33.2. Reservas de lucros:
33.2.1. Reserva Legal
De acordo com a legislação societária, é constituída Reserva Legal correspondente a 5% do lucro líquido do
exercício, até o limite de 20% do capital social.
33.2.2. Reserva de incentivo fiscal
A Reserva de Incentivos Fiscais foi criada pela Lei nº 11.638/2007. Por meio desta última, foi retirada da
Lei nº 6.404/1976 a alínea “d” do § 1º Art. 182, que permitia a contabilização de doações e subvenções
para investimento como reserva de capital, e incluído o artigo 195-A que possibilita à Assembleia Geral, por
proposta dos órgãos da Administração, destinar para a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido
decorrente de doações ou subvenções governamentais para investimentos, a qual poderá ser excluída da
base de cálculo do dividendo obrigatório.
Em 28 de dezembro de 2012, a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) reconheceu o
direito da Companhia à redução de 75% do imposto sobre a renda e adicionais não restituíveis calculados
sobre o lucro da exploração nas atividades geradas pela usina hidrelétrica de Tucuruí, relativo ao projeto de
implantação de empreendimento de infraestrutura na área de atuação da Sudam pelo prazo de 10 anos, a
partir do ano-calendário 2012.
Em 29 de dezembro de 2014, a Sudam reconheceu o direito da Companhia à redução de 75% do imposto
sobre a renda e adicionais não restituíveis calculados sobre o lucro da exploração nas atividades geradas
pela usina hidrelétrica de Samuel, relativo ao projeto de implantação de empreendimento de infraestrutura na
área de atuação da Sudam pelo prazo de 10 anos, a partir do ano-calendário 2014.
33.2.3. Reserva de retenção de lucros
Está sendo proposta para o exercício a retenção de R$ 40.279, para a reserva de retenção de lucros, prevista
no artigo 196 da Lei 6.404/76, tendo como finalidade integrar as fontes de recursos para aplicação em projetos
de investimentos da Companhia.
33.3. Dividendos adicionais propostos
O valor dos dividendos acima do mínimo obrigatório, estabelecido em Lei ou noutro instrumento legal, não
aprovado em Assembleia Geral de Acionistas, deve ser apresentado no patrimônio líquido.
33.4. Outros resultados abrangentes
A Companhia está demonstrando os ajustes decorrentes de ganhos e perdas atuariais em planos de pensão
com benefício definido, na Demonstração dos Resultados Abrangentes e na Demonstração da Mutação do
Patrimônio Líquido.
Avaliação atuarial
IR e CS diferidos sobre avaliação atuarial
Total

CONTROLADORA / CONSOLIDADO
31/12/2015
31/12/2014
(39.615)
(60.010)
13.469
20.403
(26.146)
(39.607)

NOTA 34 – RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
As práticas contábeis estabelecem que a Companhia deve apresentar no seu demonstrativo de resultado
somente a receita operacional líquida, por esta representar os ingressos brutos de benefícios econômicos
recebidos e a receber originários de suas próprias atividades.
A seguir é demonstrada a composição da receita operacional bruta e da receita operacional líquida
apresentada na demonstração do resultado:

Receita operacional bruta
Geração
Fornecimento de energia elétrica (nota 34.1)
Suprimento de energia elétrica (nota 34.2)
Energia elétrica de curto prazo (nota 34.3)
Operação e manutenção de usinas (nota 34.4)
Transmissão
Operação e manutenção de linhas de transmissão (nota 34.5)
Construção de linhas de transmissão (nota 34.6)
Financeira - retorno do investimento (nota 34.7)
Outras receitas operacionais
Serviços de comunicação multimídia (SCM) (nota 34.8)
Outros
Total receita operacional bruta
( - ) Deduções à receita operacional
Encargos setoriais
RGR
CDE
PROINFA
P&D
Total Encargos setoriais
Impostos e contribuições
ICMS
ISS
COFINS
PIS/PASEP
Outros
Total Impostos e contribuições
Total Deduções à receita operacional
Total

CONTROLADORA
2015
2014

CONSOLIDADO
2015
2014

1.206.994
3.904.711
91.634
15.213

1.321.835
3.509.260
955.264
16.513

1.206.994
3.904.711
91.634
15.213

1.321.835
3.509.260
955.264
16.513

461.134
182.629
292.668

389.211
250.678
193.071

461.194
313.689
335.257

390.273
251.279
239.059

104.595
88.062
6.347.640

82.278
144.765
6.862.875

104.595
88.062
6.521.349

82.278
144.765
6.910.526

(149.548)
(50.343)
(199.891)

(163.139)
(10.103)
(82.545)
(57.998)
(313.785)

(149.563)
(50.348)
(199.911)

(164.733)
(10.103)
(58.459)
(82.545)
(315.840)

(6.449)
(3.709)
(437.801)
(94.953)
(1.396)
(544.308)

(16.891)
(1.780)
(430.182)
(93.378)
(1.190)
(543.421)

(6.449)
(3.709)
(437.844)
(94.962)
(1.398)
(544.362)

(16.891)
(1.780)
(434.219)
(94.255)
(1.190)
(548.335)

(744.199)
5.603.441

(857.206)
6.005.669

(744.273)
5.777.076

(864.175)
6.046.351

No período houve redução da receita operacional líquida, que passou de R$ 6.005.669 no exercício de 2014
para R$ 5.603.441 neste exercício (-6,70%).
Essa variação de R$ 402.228 foi devida, substancialmente, pela redução do volume de venda na
comercialização de energia no mercado de curto prazo, se comparado os dois períodos, que representou uma
redução de R$ 862.688. Durante o primeiro semestre de 2014, a Companhia auferiu elevadas receitas na
comercialização da energia elétrica de curto prazo em razão do aumento verificado no Preço de Liquidação
das Diferenças (PLD), que é o preço determinado semanalmente para cada patamar de carga com base no
custo marginal de operação e é utilizado para valorar a compra ou a venda de energia no Mercado de Curto
Prazo (MCP), o que não ocorreu em 2015.
A Companhia, a partir de abril de 2014, passou da posição de vendedora de energia excedente para
compradora de energia. Parte dessa redução foi compensada pelo aumento no volume de vendas de
suprimento de energia elétrica que teve um aumento de R$ 410.664 no período. Esse aumento é devido às
vendas realizadas para o BTG Pactual, devido à flexibilização de contrato que permite a compra de até 20%
a mais do que os 600 Mw/Médios contratados, ou seja até 720Mw/Médio. A receita com a BTG foi de R$
901.991 em 2015.
Também houve aumento no grupo da receita de transmissão no montante de R$ 103.458.
34.1. Fornecimento de energia elétrica
Nesta conta estão registradas as receitas provenientes do fornecimento de energia elétrica da Companhia e
de suas controladas aos consumidores industriais.
34.2. Suprimento de energia elétrica
Nesta conta estão registradas as receitas provenientes de suprimento de energia elétrica da Companhia às
concessionárias distribuidoras de energia elétrica.
34.3. Energia elétrica de curto prazo
A Companhia opera com a Câmara de Comercialização de Energia (CCEE), comercializando a energia
excedente gerada por suas usinas hidrelétricas. A variação observada se deve ao fato de que a Companhia
passou de uma posição vendedora para compradora de energia, quando comparado com o mesmo período
de 2014. A receita com CCEE foi de R$ 92.576, em 2015, representando uma redução de 90,3% em relação
ao ano de 2014 que foi de R$ 955.264.
34.4. Operação e manutenção de usinas
A partir da renovação das concessões, com base na Lei n.º 12.783/2013, as usinas renovadas passaram
também a se enquadrar em novo segmento de negócios, “operação e manutenção de usinas”. Desta forma,
as receitas oriundas da UHE Coaracy Nunes são discriminadas nesta linha.
34.5. Operação e manutenção de linhas de transmissão
. Receita anual permitida
Nesta conta estão registradas as receitas oriundas dos contratos de transmissão que asseguram o direito da
Companhia receber a Receita Anual Permitida (RAP), estabelecida na Resolução nº 167, de 31 de maio de
2000, com reajuste anual e revisão a cada 4 anos.
. Receita de Uso da Rede de Transmissão
A Receita de Uso da Rede refere-se à tarifa cobrada dos agentes do setor elétrico, incluindo os consumidores
livres ligados em alta tensão, pela utilização da rede básica de transmissão, operada pela Companhia,
associada ao sistema interligado brasileiro, deduzindo-se os valores recebidos que são utilizados para
amortização do ativo financeiro.
Inclui a parcela recebida dos agentes do setor elétrico, referente à operação e manutenção das linhas de
transmissão e, também, o ajuste a valor presente do ativo financeiro de transmissão, constituído, em sua
maior parte, durante o período de construção dos empreendimentos de transmissão. As taxas utilizadas para
a atualização do ativo correspondem à remuneração do capital aplicado nos empreendimentos, variando em
conformidade com o modelo do empreendimento e do custo do capital da investidora.
A variação apresentada na receita de operação e manutenção, de usinas e linhas de transmissão, e na
remuneração do ativo financeiro, deve-se aos impactos referentes à renovação das concessões de energia
elétrica (nota 10).
34.6. Receita de Construção
A Receita de Construção é integralmente compensada pelos Custos de Construção e corresponde aos
investimentos realizados no período pela Companhia em ativos da concessão.
34.7. Remuneração do ativo financeiro
A remuneração do ativo financeiro refere-se ao valor calculado sobre recebíveis registrados como ativo
financeiro (antigo Imobilizado), com base em taxa apurada, conforme o fluxo de recebimento das RAPs (RAP
bruta (-) valor alocado para receita de O&M) até o final dos contratos de concessão do serviço de transmissão
de energia elétrica.
A variação apresentada na receita de operação e manutenção, de usinas e linhas de transmissão, e
na remuneração do ativo financeiro, deve-se aos impactos referentes à renovação das concessões de
energia elétrica.
34.8. Receita dos serviços de comunicação multimídia (SCM)
Por meio do Termo de Autorização para exploração do Serviço de Comunicação Multimídia nº 148/2003,
assinado pela Anatel em 11 de novembro de 2003, foi ratificada a autorização expedida à Companhia para
prestação, em regime privado, do Serviço de Comunicação Multimídia, de interesse coletivo, sem caráter
de exclusividade.
O SCM é um serviço fixo de telecomunicações que possibilita a oferta, em âmbito nacional e internacional,
de capacidade de transmissão, emissão e recepção de informações multimídia, utilizando quaisquer meios a
assinantes (pessoa natural ou jurídica que possui vínculo contratual com a autorizada, para a fruição do SCM)
dentro de uma área de prestação de serviço.
A autorização, objeto do citado termo, tem como área de prestação de serviço o território nacional e foi
expedida por prazo indeterminado.
O SCM na Companhia é composto de estações ópticas fixas em operação, que são utilizadas para
comunicações corporativas, tais como: teleproteção do sistema elétrico, interligação de centrais privadas de
comutação telefônica, transmissão de dados, etc.
Essa atividade é tratada contabilmente como não vinculada ao serviço público de energia elétrica.
A receita líquida com o SCM está demonstrada abaixo:
CONTROLADORA / CONSOLIDADO
2015
2014
Receita do SCM
(-) FUST
(-) FUNTTEL
(-) COFINS
(-) PASEP
(-) Taxa de fiscalização ANATEL
TOTAL

104.595
(931)
(465)
(3.139)
(680)
(46)
99.334

82.278
(794)
(397)
(2.056)
(445)
(46)
78.540
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NOTA 35 – CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS POR NATUREZA DE GASTOS

Energia comprada p/ revenda (nota 35.1)
Encargos uso da rede (nota 35.2)
Pessoal (nota 35.3)
Material
Serviços de terceiros
Depreciação e amortização (notas 21.1 e 22)
Combustível
Arrendamentos e aluguéis
Provisões operacionais (nota 35.4)
Utilização de recursos hídricos
Taxa de fiscalização
Construção (nota 34.6)
( - ) Recuperação de despesas
Redução ao valor recuperável (Nota 35.5)
Compra vantajosa na aquisição de investimento
Outros
Total

Energia comprada p/ revenda (nota 35.1)
Encargos uso da rede (nota 35.2)
Pessoal (nota 35.3)
Material
Serviços de terceiros
Depreciação e amortização (notas 21.1 e 22)
Combustível
Arrendamentos e aluguéis
Provisões operacionais (nota 35.4)
Utilização de recursos hídricos
Taxa de fiscalização
Construção (nota 34.6)
( - ) Recuperação de despesas
Redução ao valor recuperável (Nota 35.5)
Compra vantajosa na aquisição de investimento
Outros
Total

Custos
operacionais
(629.974)
(512.921)
(609.067)
(23.425)
(177.509)
(412.269)
(175.794)
(11.294)
(213.526)
(182.629)
111.566
(86.610)
(2.923.452)

Custos
operacionais
(629.974)
(512.921)
(609.067)
(23.425)
(177.509)
(412.269)
(175.794)
(11.294)
(213.526)
(313.689)
111.566
(86.619)
(3.054.521)

CONTROLADORA

2015
Custo do serviço
prestado a terceiros

(24.817)
(380)
(15.962)
(4.620)
(45.779)

Despesas
operacionais

(516.892)
(2.008)
(85.889)
(13.208)
(44.567)
(1.679.302)
(15.207)
24.416
4.245
171.974
(78.859)
(2.235.297)

(629.974)
(512.921)
(1.150.776)
(25.813)
(279.360)
(425.477)
(175.794)
(55.861)
(1.679.302)
(213.526)
(15.207)
(182.629)
135.982
4.245
171.974
(170.089)
(5.204.528)

2014
Custos
Custo do serviço
operacionais
prestado a terceiros
(1.958.821)
(525.794)
(544.880)
(20.061)
(37.968)
(131)
(166.321)
(3.960)
(438.340)
(50.699)
(22.025)
(224.891)
(250.678)
131.075
(41.703)
(3.006)
(4.131.045)
(27.158)

Despesas
operacionais

(24.817)
(380)
(15.962)
(4.620)
(45.779)

(516.995)
(2.031)
(88.960)
(13.208)
(44.757)
(1.678.268)
(15.209)
24.416
(21.286)
171.974
(79.042)
(2.263.366)

Importada da Venezuela
Mercado de Curto Prazo - CCEE
Mercado de Curto Prazo - BTG Pactual
TOTAL

(136.640)
(493.334)
(629.974)

(88.816)
(1.383.943)
(486.062)
(1.958.821)

Energia importada da Venezuela

Total

Boa Vista Energia S.A., localizada na cidade de Boa Vista (RR).
Mercado de Curto Prazo

Representa as despesas resultantes das operações processadas pela Câmara de Comercialização de
Energia Elétrica (CCEE), correspondente a débitos junto aos agentes que operam naquela câmara.
Os valores referentes às operações realizadas no âmbito da CCEE foram registrados com base nas
informações divulgadas pela mesma.
Em setembro de 2014, a Companhia realizou um leilão de compra e venda de energia no mercado de curto prazo
para aquisição de 200 MW médios até dezembro de 2014. Foram registradas no exercício de 2014 despesas no
valor de R$ 486.062, referente ao valor principal do contrato firmado junto a BTG Pactual Comercializadora de
Energia Ltda. A atualização monetária deste contrato está registrada no resultado financeiro.
35.2. Encargos de uso da rede
Corresponde aos custos provenientes do uso feito pela Companhia do Sistema de Transmissão Interligado,
pertencente a outras concessionárias transmissoras de energia elétrica, para escoar sua energia vendida.
Os valores são faturados mensalmente, por meio de avisos de débitos emitidos pelo Operador Nacional do
Sistema Elétrico (ONS).
35.3. Pessoal

Encargos sobre despesa de pessoal
Contribuições previdenciárias
Demais encargos sociais
Total

(1.958.821)
(525.794)
(1.053.474)
(39.864)
(257.853)
(451.323)
(50.699)
(66.546)
(207.114)
(224.891)
(16.771)
(250.678)
146.128
(70.610)
(127.244)
(5.155.554)

(629.974)
(512.921)
(1.150.879)
(25.836)
(282.431)
(425.477)
(175.794)
(56.051)
(1.678.268)
(213.526)
(15.209)
(313.689)
135.982
(21.286)
171.974
(170.281)
(5.363.666)

2014
Custos
Custo do serviço
Despesas
operacionais
prestado a terceiros
operacionais
(1.958.821)
(525.794)
(544.880)
(20.061)
(488.564)
(37.986)
(131)
(1.769)
(175.984)
(3.960)
(87.893)
(438.340)
(12.984)
(50.699)
(22.093)
(44.537)
(207.114)
(224.891)
(17.037)
(251.279)
131.075
15.053
(70.610)
(42.037)
(3.006)
(82.614)
(4.141.729)
(27.158)
(998.069)

Provisões operacionais:
Riscos (nota 28)
Contratos onerosos (nota 31.4)
Reversão / (Provisão) para gastos
com ativos indenizados
Provisões para compensações
socioambientais (nota 31.2)
Provisão - GSF (nota 28.1)
Demais provisões

Refere-se à importação de energia elétrica da Venezuela, que é vendida, na totalidade, para a distribuidora

Remuneração do trabalho
Remuneração direta
Remuneração indireta
Provisão de férias
Provisão de 13º salário
FGTS
Hora extra
Benefícios assistenciais
Outros

Total

(488.533)
(1.765)
(87.572)
(12.983)
(44.521)
(207.114)
(16.771)
15.053
(70.610)
(82.535)
(997.351)

Total
(1.958.821)
(525.794)
(1.053.505)
(39.886)
(267.837)
(451.324)
(50.699)
(66.630)
(207.114)
(224.891)
(17.037)
(251.279)
146.128
(70.610)
(127.657)
(5.166.956)

35.4. Provisões operacionais
CONTROLADORA / CONSOLIDADO
2015
2014

•

Despesas
operacionais

CONSOLIDADO

2015
Custo do serviço
prestado a terceiros

35.1. Energia elétrica comprada para revenda

•

Total

CONTROLADORA
2015
2014

CONSOLIDADO
2015
2014

(508.186)
(135.026)
(126.818)
(44.895)
(49.521)
(27.709)
(9.283)
(43.465)
(944.903)

(455.649)
(140.527)
(97.268)
(41.283)
(45.434)
(21.669)
(9.070)
(65.863)
(876.763)

(508.186)
(135.026)
(126.818)
(44.895)
(49.521)
(27.709)
(9.283)
(43.568)
(945.006)

(455.649)
(140.527)
(97.268)
(41.283)
(45.434)
(21.669)
(9.070)
(65.894)
(876.794)

(158.465)
(47.408)
(205.873)

(146.436)
(30.275)
(176.711)

(158.465)
(47.408)
(205.873)

(146.436)
(30.275)
(176.711)

(1.150.776) (1.053.474)

(1.150.879) (1.053.505)

Provisão para crédito de
liquidação duvidosa:
Consumidores e revendedores (nota
8.2)
Créditos de ICMS (nota 11)
Demais ativos
Total

CONTROLADORA
2015

2014

(678.398)
(201.226)
-

2.193
41.698
28.756

- (104.969)
(451.340)
(112.286) (97.904)
(1.443.250) (130.226)

CONSOLIDADO
2015

2014

(677.364)
(201.226)
-

2.193
41.698
28.756
(104.969)

(451.340)
(112.286)
(1.442.216)

(97.904)
(130.226)

(4.199)

(229.072)

(4.199)

(11.376) (37.506)
4.396 (35.183)
(236.052) (76.888)

(11.376)
4.396
(236.052)

(37.506)
(35.183)
(76.888)

(1.679.302) (207.114)

(1.678.268)

(207.114)

(229.072)

Devido ao não recebimento de créditos renegociados junto à Companhia Energética do Amapá, estes foram
provisionados a título de consumidores e revendedores no montante de R$ 225.514 (nota 8.2).
Em atendimento as Resoluções nº 642 e nº 643 da ANEEL, no exercício de 2014, os recursos investidos
em melhorias dos bens tratados na renovação antecipada das concessões, provisionados como gastos com
ativos indenizados foram revertidos e lançados no ativo financeiro (nota 10).
35.5. Redução ao valor recuperável (Impairment) - Resultados - Quadro Resumo
A Companhia identificou, no exercício de 2015, indícios de que alguns de seus ativos não apresentavam a
recuperabilidade esperada. Desta forma, foram testados itens do ativo financeiro (nota 10.2), do imobilizado (nota 21.6),
investimentos (notas 20.7 e 31.4) cujos resultados estão apresentados conforme o quadro resumo abaixo:
CONTROLADORA / CONSOLIDADO
Ativos / Passivos
Movimentação da provisão em 2015 Movimentação da provisão em 2014
LT São Luis II - São Luis III
LT Ribeiro Gonçalves - Balsas
Estação Retificadora/Inversora
SE Nobres
SE Lucas do Rio Verde
LT Miranda II
SE Coletora Porto Velho
Impairment Ativo Financeiro (nota
10.2.2)
UHE Samuel
UHE Curuá-Una
UTE Santana
Impairment Imobilizado (nota
21.6.3)
Outros
Impairment Outros
Total

22.973
37.743
43.909
(360)
2.361
(7.079)
(34.123)

(26.918)
(73.317)
(43.909)
(4.049)
(2.361)
-

65.424

(150.554)

(76.744)
12.812
2.234

105.347
(6.442)
(18.961)

(61.698)

79.944

405
(61.293)

79.944

(57.567)

9.334

O impacto referente ao registro do valor recuperável no resultado do exercício foi de reversão, no montante
de R$ 4.131 (2014 – perda de R$ 70.610).
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NOTA 36 – RESULTADO FINANCEIRO

A variação ocorrida na apuração do IRPJ e CSLL no exercício, quando comparado ao anterior, se referem,
CONTROLADORA
2015
2014

RECEITAS FINANCEIRAS
Rendas
- Aplicações financeiras
- Outras
Acréscimos moratórios em faturas de
energia elétrica
- Juros sobre atraso de pagamento
- Multa sobre atraso de pagamento
Variação monetária ativa
- Emprestimos concedidos
- Atraso de pagamento - faturas de energia
- Atualização de AFAC
- Indenização de concessões (nota 9)
- Outras variações ativas
Outras receitas financeiras
- Juros e multas no fornecimento de materiais e serviços
- Ganhos com derivativos (nota 14)
- Depósitos judiciais (nota 16)
- Outras receitas financeiras
TOTAL DAS RECEITAS
DESPESAS FINANCEIRAS
Variação monetária passiva
- Empréstimos e financiamentos - moeda nacional
- Empréstimos e financiamentos - moeda estrangeira
- Outras variações passivas
Encargos de dívidas
- Empréstimos e financiamentos
- Dividendos
Outras despesas financeiras
- Pesquisa e desenvolvimento
- Perdas com derivativos (nota 14)
- Encargos/ajuste de AFAC (nota 17.2)
- Juros e multas diversas
- Outras despesas financeiras
TOTAL DAS DESPESAS
RESULTADO FINANCEIRO

CONSOLIDADO
2015
2014

167.851
167.851

186.200
1.000
187.200

173.011
173.011

188.096
1.000
189.096

29.157
10.090
39.247

7.300
4.443
11.743

32.466
10.090
42.556

7.302
4.443
11.745

15.223
41.268
38.136
88.612
671.436
854.675

5.155
17.663
17.873
107.722
11.425
159.838

2.960
41.268
2.631
88.612
671.477
806.948

5.155
17.663
17.873
107.722
11.425
159.838

8.437
(8.066)
(17.313)
12.353
(4.589)

23.287
382.614
25.903
66.410
498.214

8.437
(8.066)
(17.313)
12.353
(4.589)

23.287
392.353
25.903
66.529
508.072

1.057.184

856.995

1.017.926

868.751

(135.404)
(264.339)
(202.681)
(602.424)

(150.892)
(45.364)
(13.099)
(209.355)

(144.059)
(264.339)
(202.681)
(611.079)

(150.892)
(45.364)
(13.099)
(209.355)

(350.485)
(228.847)
(579.332)

(315.073)
(13.200)
(328.273)

(350.485)
(228.847)
(579.332)

(332.825)
(13.200)
(346.025)

(13.914)
(213.600)
(21.719)
(3.942)
(253.175)

(5.915)
346
(19.235)
(3.747)
(28.551)

(13.914)
(213.600)
(23.246)
(3.942)
(254.702)

(5.915)
346
(19.235)
(3.982)
(28.786)

(1.434.931)

(566.179)

(1.445.113)

(584.166)

(377.747)

Efeitos de adições e exclusões fiscais
Ajustes da Lei no. 11.941/2009
Provisões operacionais
(368.631) (132.707)
Equivalência patrimonial
40.964
14.747
Demais adições e exclusões
8.727
867
Compensação de prejuízo fiscal e base negativa 105.015
37.805
Incentivos fiscais
16.029
Total da (receita) despesa de IRPJ e CSLL
(222.689) (88.213)

Alíquota efetiva

Lucro antes do IRPJ e CSLL

(222.689) (88.213)
192.636 120.763
(30.053) 32.550
-30,30% 32,82%

IRPJ
99.174

2015
CSLL

290.816

Alíquota efetiva

37.1. Incentivos fiscais
A Medida Provisória nº 2.199/14 de 24 de agosto de 2001, alterada pela Lei nº 11.196 de 21 de novembro de
2005, possibilita que as empresas situadas nas regiões de atuação da Superintendência de Desenvolvimento
do Nordeste (SUDENE) e da Superintendência de Desenvolvimento do Amazônia (SUDAM), que possuam
empreendimentos no setor de infraestrutura, considerado em ato do Poder Executivo, um dos setores
prioritários para o desenvolvimento regional, reduzam o valor do imposto de renda devido para fins de
investimentos em projetos de instalação, ampliação, modernização ou diversificação.
Em 28 de dezembro de 2012, a SUDAM, por meio do laudo constitutivo nº 178/2012, reconheceu o direito
da Companhia à redução de 75% do Imposto sobre a renda e adicionais não restituíveis, calculados sobre o
lucro da exploração nas atividades geradas pela usina hidrelétrica de Tucuruí, pelo prazo de 10 anos, a partir
do ano-calendário 2012.
Em 29 de dezembro de 2014, a SUDAM, por meio do laudo constitutivo nº 170/2014, reconheceu o direito
da Eletronorte à redução de 75% do Imposto sobre a renda e adicionais não restituíveis, calculados sobre o
lucro da exploração nas atividades geradas pela usina hidrelétrica de Samuel, pelo prazo de 10 anos, a partir
do ano-calendário 2014.

(427.187)

284.585

(222.689) (88.213)
192.636 120.763
(30.053) 32.550
-30,30% 32,82%

resultado do período como redução do imposto de renda, em atendimento ao Pronunciamento Técnico CPC
07 (IAS 20). A parcela do lucro decorrente desses incentivos fiscais é objeto de destinação à Reserva de
Lucro, denominada Reserva de Incentivos Fiscais, em conformidade com o artigo 195-A da Lei nº 6.404/76, a
qual somente poderá ser utilizada para aumento do capital social ou absorção de prejuízos.
Neste exercício houve redução de R$ 16.029 (2014 – R$ 104.684) no valor de imposto de renda.
37.2. Créditos Fiscais
Saldos dos créditos fiscais acumulados
(bases de cálculo)
Prejuízos fiscais acumulados (nota 37.2.1)
Bases de cálculo negativas da CSLL (nota 37.2.1)
Provisões não dedutíveis (nota 37.2.2)
Remuneração das imobilizações em curso
- diferida (nota 37.2.3)
Demais adições temporárias (nota 37.2.4)

CONTROLADORA
31/12/2015

CONSOLIDADO

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

3.957.870
3.897.398
2.952.038
42.475

4.377.931
4.317.458
1.362.886
119.494

3.957.870
3.897.398
2.952.038
42.475

4.431.755
4.371.369
1.363.922
119.494

1.347

1.796

1.347

2.427

Referem-se aos saldos dos créditos fiscais controlados no livro de apuração do lucro real (LALUR), cujos
tributos diferidos com estimativa de realização futura foram contabilizados no ativo (nota 11.2).
37.2.1. Prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas acumuladas
Saldos dos prejuízos fiscais (IRPJ) e das bases de cálculo negativas (CSLL) acumuladas, escrituradas na
Parte B do LALUR, compensáveis em até 30% dos lucros tributários futuros, sem prescrição.
37.2.2. Provisões não dedutíveis
Provisões contábeis não aceitas pelo fisco como dedutíveis na apuração do IR e CSLL, escrituradas na Parte
B do LALUR, passíveis de ajustes futuros por meio de baixas e/ou reversões.
37.2.3. Remuneração das Imobilizações em Curso – diferida
Receita de juros de obras em andamento, sobre o capital de terceiros, isenta de tributação, calculada
até o exercício de 1995, diferida por determinação do Poder Concedente à época, e incorporada ao ativo
imobilizado, realizada mensalmente pela depreciação e ajustada na apuração do lucro real para fins de IRPJ
e CSLL, controlada na Parte B do LALUR.

(310.902)
(310.902)
313.399
2.497

100.763
(75.329)
(15.145)
65.126
58.714
104.684
(31.274)
(31.274)
753.667
722.393
66,87%

CONSOLIDADO
Total

99.174
9%
(8.926)

Alíquota nominal
25%
Despesa nominal
(24.794)
Efeitos de adições e exclusões fiscais
Ajustes da Lei no. 11.941/2009
Provisões operacionais
(368.631) (132.707)
Equivalência patrimonial
40.964
14.747
Demais adições e exclusões
8.727
867
Compensação de prejuízo fiscal e base negativa 105.015
37.805
Incentivos fiscais
16.029
Total da (receita) despesa de IRPJ e CSLL
(222.689) (88.213)
IRPJ e CSLL Correntes
IRPJ e CSLL Diferidos

CSLL e diferenças temporárias, efetuado apenas no exercício de 2015 (nota 11.2).

O incentivo fiscal de redução do Imposto de Renda e adicionais não restituíveis apurados são registrados no

O aumento na conta de variações monetárias ativas se deve à atualização dos créditos devidos pela CERON
à Companhia no montante de R$ 659.262.
As movimentações nas contas de receitas e despesas com derivativos foram decorrentes, substancialmente,
da variação do preço do alumínio no mercado internacional (nota 14). Em 2015, a Companhia apurou perda
de R$ 221.666 sobre esta operação (2014 – ganho de R$ 382.614).
NOTA 37 - IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
O IRPJ e a CSLL, correntes e diferidos, são reconhecidos no resultado do exercício, exceto quando estão
relacionados com itens registrados em outros resultados abrangentes, ou diretamente no patrimônio líquido,
caso em que os impostos correntes e diferidos também são reconhecidos em outros resultados abrangentes ou
diretamente no patrimônio líquido, respectivamente.
A conciliação da apropriação das despesas de IRPJ e CSLL com os valores revertidos de imposto de renda
diferido, com as adições e exclusões previstas na legislação e com os créditos tributários revertidos e
constituídos, calculados com base nas respectivas alíquotas nominais, estão a seguir demonstradas:
CONTROLADORA
2015
2014
IRPJ
CSLL
Total
IRPJ
CSLL
Total
Lucro antes do IRPJ e CSLL
99.174
99.174
1.080.349
1.080.349
Alíquota nominal
25%
9%
25%
9%
Despesa nominal
(24.794) (8.926)
(270.087)
(97.231)

IRPJ e CSLL Correntes
IRPJ e CSLL Diferidos

substancialmente, aos efeitos do registro dos ativos fiscais diferidos sobre prejuízos fiscais, base negativa de

(310.902)
(310.902)
313.399
2.497

IRPJ
1.088.186

36.274
(27.118)
(5.452)
25.038
21.137
(47.353)

Outras adições fiscais registrados na Parte B do LALUR, passíveis de ajustes futuros.
NOTA 38 – LUCRO POR AÇÃO
(78.627)

(47.353) (78.627)
278.076 1.031.743
230.723 953.116
21,36%

O lucro básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro do período, em Reais, atribuível aos
acionistas da Companhia, pela quantidade média ponderada das ações em circulação representativas do
capital social no respectivo período.
O lucro diluído por ação é calculado mediante o ajuste da quantidade média ponderada das ações ordinárias
em circulação, para presumir a conversão de todas as ações ordinárias potenciais diluídas. Pressupõe-se que
a dívida conversível foi convertida em ações ordinárias no primeiro dia de cada ano corrente.

2014
CSLL
1.088.186

25%
(272.047)

9%
(97.937)

100.763
(88.142)
(11.365)
76.117
58.714
104.684
(31.275)

36.274
(31.731)
(4.091)
28.995
21.137
(47.353)

(31.275)
751.593
720.318
66,19%

37.2.4. Demais adições temporárias

Total

A Companhia possui apenas ações ordinárias nominativas sem valor nominal e o lucro básico e o diluído por
ação estão abaixo apresentados:
2015

(78.628)

(47.353) (78.628)
272.314 1.023.907
224.961
20,67%

2014

Básico (em R$)
Saldo de ações ordinárias em 1º de janeiro
Média ponderada de ações em 31 de dezembro
Lucro líquido atribuído aos acionistas
Lucro básico por ações em R$

153.926.055
153.926.055
101.668.864
0,66

153.926.055
153.926.055
2.033.464.619
13,21

Diluído (em R$)
Saldo de ações ordinárias em 1º de janeiro
Simulação conversão AFAC em 1º de janeiro
Média ponderada de ações em 31 de dezembro
Lucro líquido atribuído aos acionistas
Lucro diluído por ações em R$

153.926.055
2.853.518
156.728.887
101.668.864
0,65

153.926.055
2.701.084
156.627.139
2.033.464.619
12,98
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NOTA 39 - INFORMAÇÕES POR SEGMENTO DE NEGÓCIOS
Os segmentos operacionais são definidos como atividades de negócio das quais pode se obter receitas e incorrer em despesas. O principal tomador de decisões operacionais, responsável pela alocação de recursos e pela
avaliação de desempenho dos segmentos operacionais, é a Diretoria Executiva. A Diretoria Executiva avalia o desempenho dos segmentos operacionais com base na mensuração do lucro líquido.
A partir da renovação das concessões, com base na Lei n.º 12.783/2013, as usinas e linhas de transmissão renovadas passaram também a se enquadrar em novo segmento de negócios, “operação e manutenção de usinas
e linhas de transmissão”, cujos saldos já estão apresentados de forma segregada pela Administração, nesse novo segmento, conforme orientação da controladora.
CONTROLADORA

2015
Atividade não
vinculada

Receita operacional líquida
Custo operacional
Lucro operacional bruto
Despesa operacional
Resultado do Serviço
Resultado de participações societárias
Resultado financeiro
Resultado antes dos impostos
Imposto de renda e contribuição social
Lucro (prejuízo) líquido do período

176.048
(45.481)
130.567
171.974
302.541
78.007
27.252
407.800
(220.916)
186.884

Comercialização
175.216
(161.509)
13.707
(152.453)
(138.746)
55.004
(83.742)
(83.742)

Geração
Concessões não
prorrogadas
4.387.236
(2.079.769)
2.307.467
(1.637.147)
670.320
(66.921)
603.399
(75.716)
527.683

CONTROLADORA

Concessões
prorrogadas
13.729
(11.157)
2.572
(120.401)
(117.829)
7.333
(110.496)
(110.496)

Transmissão
Concessões não
Concessões
prorrogadas
prorrogadas
372.978
478.234
(342.665)
(328.649)
30.313
149.585
(485.295)
(11.975)
(454.982)
137.610
(358.973)
(41.442)
(813.955)
96.168
299.129
(514.826)
96.168

Total
5.603.441
(2.969.230)
2.634.211
(2.235.297)
398.914
78.007
(377.747)
99.174
2.497
101.671

2014
Atividade não
vinculada

Receita operacional líquida
Custo operacional
Lucro operacional bruto
Despesa operacional
Resultado do Serviço
Resultado de participações societárias
Resultado financeiro
Resultado antes dos impostos
Imposto de renda e contribuição social
Lucro (prejuízo) líquido do período

81.591
(9.005)
72.586
(46)
72.540
(60.582)
21.205
33.163
(5.511)
27.652

Comercialização
158.345
(111.729)
46.616
3.050
49.666
29.005
78.671
(13.487)
65.184

Geração
Concessões não
prorrogadas
4.949.267
(3.321.371)
1.627.896
(750.405)
877.491
283.624
1.161.115
(186.646)
974.469

CONSOLIDADO

Concessões
prorrogadas
15.532
(8.458)
7.074
43.911
50.985
916
51.901
51.901

Transmissão
Concessões não
Concessões
prorrogadas
prorrogadas
289.931
511.003
(353.878)
(353.762)
(63.947)
157.241
(244.010)
(49.851)
(307.957)
107.390
(133.496)
89.562
(441.453)
196.952
1.158.760
717.307
196.952

Total
6.005.669
(4.158.203)
1.847.466
(997.351)
850.115
(60.582)
290.816
1.080.349
953.116
2.033.465

2015
Atividade não
vinculada

Receita operacional líquida
Custo operacional
Lucro operacional bruto
Despesa operacional
Resultado do Serviço
Resultado de participações societárias
Resultado financeiro
Resultado antes dos impostos
Imposto de renda e contribuição social
Lucro (prejuízo) líquido do período

176.048
(45.481)
130.567
171.974
302.541
78.007
27.252
407.800
(220.916)
186.884

Comercialização
175.216
(161.509)
13.707
(152.453)
(138.746)
55.004
(83.742)
(83.742)

Geração
Concessões não
prorrogadas
4.387.236
(2.079.769)
2.307.467
(1.637.147)
670.320
(66.921)
603.399
(75.716)
527.683

CONSOLIDADO

Concessões
prorrogadas
13.729
(11.157)
2.572
(120.401)
(117.829)
7.333
(110.496)
(110.496)

Transmissão
Concessões não
Concessões
prorrogadas
prorrogadas
546.613
478.234
(473.735)
(328.649)
72.878
149.585
(513.364)
(11.975)
(440.486)
137.610
34.944
(408.413)
(41.442)
(813.955)
96.168
299.129
(514.826)
96.168

Total
5.777.076
(3.100.300)
2.676.776
(2.263.366)
413.410
112.951
(427.187)
99.174
2.497
101.671

2014
Atividade não
vinculada

Receita operacional líquida
Custo operacional
Lucro operacional bruto
Despesa operacional
Resultado do Serviço
Resultado de participações societárias
Resultado financeiro
Resultado antes dos impostos
Imposto de renda e contribuição social
Lucro (prejuízo) líquido do período

81.591
(9.005)
72.586
(46)
72.540
(75.794)
21.205
17.951
(5.511)
12.440

Comercialização
158.345
(111.729)
46.616
3.050
49.666
29.005
78.671
(13.487)
65.184

Geração
Concessões não
prorrogadas
4.949.267
(3.321.371)
1.627.896
(750.405)
877.491
283.624
1.161.115
(186.646)
974.469

Concessões
prorrogadas
15.532
(8.458)
7.074
43.911
50.985
916
51.901
51.901

Transmissão
Concessões não
Concessões
prorrogadas
prorrogadas
329.551
512.065
(364.562)
(353.762)
(35.011)
158.303
(244.728)
(49.851)
(279.739)
108.452
(139.727)
89.562
(419.466)
198.014
1.150.923
731.457
198.014

Total
6.046.351
(4.168.887)
1.877.464
(998.069)
879.395
(75.794)
284.585
1.088.186
945.279
2.033.465

NOTA 40 – COMPROMISSOS OPERACIONAIS DE LONGO PRAZO
Os valores e preços dos compromissos operacionais de longo prazo da Controladora e de suas investidas estão apresentados pelo valor nominal e não estão deduzidos de eventuais subvenções e reembolsos de custos
que a Companhia detenha. Os valores dos compromissos das empresas investidas estão apresentados pela proporção das participações da Companhia.
40.1. Socioambientais
Em decorrência de exigências legais, relacionadas às obras de expansão da UHE Tucuruí, houve
necessidade de efetivar o processo de licenciamento desse empreendimento junto à Secretaria de Estado
de Meio Ambiente (Sema) do Estado do Pará. Diante disso, para liberação da Licença de Instalação (LI),
as partes acordaram que a Companhia seria responsável por realizar investimentos em programas de
mitigação e compensações socioambientais, visando o desenvolvimento sustentável dos municípios à
montante e à jusante da UHE Tucurí envolvidos.
Estes compromissos estão registrados no passivo da Companhia e totalizam R$ 123.524 (2014 –
R$ 136.000) (nota 31).
40.2. Aportes de capital da Companhia em empresas investidas
A Companhia possui compromissos em seu orçamento para realização de aportes de capitais em
empresas investidas, conforme descrito no quadro abaixo:

2017
2018
Total

Norte Energia S.A.
50.000
23.000
73.000

Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A.
81.585
46.305
127.890

Total
131.585
69.305
200.890

40.2.1. Mútuo entre Eletronorte e State Grid Brazil Holding
A Companhia celebrou, em 16 de dezembro de 2014, instrumento particular de mútuo com a empresa
State Grid Brazil Holding, cujo objeto é a concessão de recursos à Eletronorte na importância total de até
R$ 294.700, a ser realizada em parcelas, mediante solicitações, no período compreendido pela implantação
do empreendimento da Linha de Transmissão em corrente contínua de +- 800Kv, Xingu-Estreito, estação
conversora CA/CC, +- 800Kv, 4000 MW, junto à SE 500Kv Xingu, estação conversora CA/CC, +- 800Kv, 3850
MW, junto à SE 500Kv Estreito, que está sendo realizada por meio da Sociedade Belo Monte Transmissora
de Energia SPE S.A., constituída para tal, cujos sócios são: State Grid (51%), Furnas (24,5%) e Eletronorte
(24,5%). Até 31 de dezembro de 2015, a Companhia havia recebido da State Grid R$135.828.
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NOTA 41 - TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

31/12/2014
Passivo Resultado
234
(2.457)

41.2. As transações com as outras partes relacionadas são as seguintes:
31/12/2015
31/12/2014
Ativo
Passivo Resultado
Ativo
Passivo Resultado
Amazonas Distribuidora de
19.532
4.639
48.673
4.123
Energia S.A.
Ressarcimento de gastos – UTE
31.352
Electron
Uso da rede de transmissão
939
4.639
4.401
4.123
Dispêndios a reembolsar,
18.593
12.920
empregados cedidos e PPRS
Outros
-

A Companhia efetuou transações com partes relacionadas, incluindo compra e venda de energia elétrica,
além de transações de empréstimos e financiamentos. A energia elétrica vendida é baseada em tarifas
homologadas pela ANEEL.
41.1. As transações com as partes relacionadas em que a Companhia possui participação societária
são as seguintes:

Amazônia Eletronorte Transmissora
de Energia S.A.
Serviços prestados
Uso da rede de transmissão
Outros

Ativo

31/12/2015
Passivo Resultado
24
160
125

Ativo

24
-

160
-

(2.126)
2.251

-

234
-

(2.457)
-

Amazonas Geração e
Transmissão de Energia S.A.
Dispêndios a reembolsar,
empregados cedidos e PPRS

106
106
-

88
88
-

2.347
(1.176)
3.523

2.506
233
2.273

127
127
-

519
(1.289)
1.808
-

57

-

517

-

-

-

1
56
-

-

507
10

-

-

-

67

-

604

-

-

-

1
66
-

-

593
11

-

-

-

36.750
36.750

-

-

-

-

-

172
172

-

1.557
1.557

161
161

-

1.267
1.267

-

-

-

-

-

(3.735)
(3.735)

317
317
-

648
648
-

290
290
-

709
709
-

(3.294)
(7.132)
3.838

233.117

19

49.506

494.787

-

9.632

98.109
8
135.000

-

13.954
35.563

129.155
810
364.822

-

8.822

-

19
-

(29)
18

-

-

810

1.396
329
1.067

800
792
-

(6.698)
(9.154)
2.573
-

25.894
24.556
1.338

1.307
1.307
-

-

8

(117)

-

-

-

Norte Energia S.A.
Suprimento de energia elétrica
Serviços prestados
Uso da rede de transmissão
Outros

444
40
374
30

-

78
78
-

-

-

Norte Brasil Transmissora de
Energia S.A.
Uso da rede de transmissão

-

1.459

(14.636)

-

1.555

(2.426)

-

1.459

(14.636)

-

1.555

(2.426)

Transmissora Matogrossense de
Energia S.A.
Uso da rede de transmissão

-

214

(2.221)

-

234

(2.545)

-

214

(2.221)

-

234

(2.545)

Transnorte Energia S.A
Uso da rede de transmissão

-

36
36

(186)
(186)

-

-

7.174

-

-

63

7.174

-

-

-

-

-

Brasnorte Transmissora de Energia S.A.
Uso da rede de transmissão
Serviços prestados
Outros
Brasventos Eolo Geradora de
Energia S.A.
Serviços prestados
Uso da rede de transmissão
Outros
Brasventos Miassaba 3 Geradora de
Energia S.A.
Serviços prestados
Uso da rede de transmissão
Outros
Companhia Energética SINOP S.A
Adiantamento para futuro aumento de capital
Energética Águas da Pedra S.A.
Uso da rede de transmissão
Estação Transmissora de Energia S.A.
Uso da rede de transmissão
Integração Transmissora de Energia S.A.
Uso da rede de transmissão
Serviços prestados
Outros
Linha Verde Transmissora de
Energia S.A.
Financiamentos e Empréstimos
Serviços prestados
Adiantamento para futuro aumento
de capital
Uso da rede de transmissão
Outros
Manaus Transmissora de Energia S.A.
Uso da rede de transmissão
Adiantamento para futuro aumento de capital
Dispêndios a reembolsar,
empregados cedidos e PPRS
Outros

Previnorte Fundação de Previdência
Complementar
Dispêndio
Outros
Caixa de Assistência do Setor
Elétrico (E-Vida)
Dispêndios a reembolsar,
empregados cedidos e PPRS
Outros
Rei dos Ventos 3 Geradora de
Energia S.A.
Outros
TOTAL

1.460

-

-

-

-

-

1.460

-

-

-

-

-

Boa Vista Energia S.A.
Suprimento de energia elétrica
Uso da rede de transmissão
Serviços prestados
Outros

371.358
81.515
289.843

194
194

188.828
188.828
-

215.474
176.472
38.822
180
-

Cia. Energética de Alagoas S.A. Ceal
Suprimento de energia elétrica
Uso da rede de transmissão
Outros

7.569

-

42.874

12.400

-

73.722

7.301
174
94

-

41.045
1.829
-

12.097
303
-

-

72.182
1.540
-

11.000
9.625
93

109
-

92.750
82.237
-

16.067
14.790
86

- 154.988
- 144.818
-

1.274
8

109
-

10.513
-

1.191
-

-

10.170
-

4.297

-

19.858

7.217

-

51.815

3.916
281
13

-

17.047
2.811
-

6.007
1.192
18

-

49.499
2.316
-

87

-

-

-

-

-

1.986.273

-

671.821

1.336.656

-

8.385

19
1.372
1.984.660

-

207
12.352
659.262

9.494
1.765
1.325.397

-

132
8.253
-

222

-

-

-

-

-

119.216

-

208.756

49.554

- 175.180

113.913
298
16

-

206.302
2.454
-

49.300
239
15

- 173.309
1.871
-

4.989

-

-

-

-

-

3.805

2.967

8.131

5.509

3.734

8.417

3.682
123

2.967
-

8.131
-

5.224
285

3.734
-

8.417
-

504

-

4.622

10.089

-

83.674

26
478

-

257
4.365

9.723
366

-

79.778
3.896

14.785

4.534.004

(232.473)

5.518

3.153.163 234.461

-

2.986.067
-

(232.473)
-

-

3.140.179 234.461
12.984
-

14.785

-

-

5.518

-

-

-

1.543.463
4.474

-

-

-

-

Eletrobras Termonuclear S.A. Eletronuclear
Uso da rede de transmissão
Dispêndios a reembolsar,
empregados cedidos e PPRS

543

-

5.717

647

-

4.215

525
18

-

5.717
-

549
98

-

4.215
-

-

Eletrobras Participações S.A. Eletropar
Outros

11.574

-

-

11.574

-

-

11.574

-

-

11.574

-

-

7.958

-

63
-

7.958

-

404
76
310

341.322
2.941
-

103.027
52
12

4.078
4.078
-

-

8.233

753

-

Eletrosul Centrais Elétricas S.A.
Uso da rede de transmissão
Dispêndios a reembolsar,
empregados cedidos e PPRS
Serviços prestados
Aquisição de ativos
Outros

18
-

238.093
100.288

102.963

-

-

-

8.233

753

-

-

-

-

-

-

-

4.828
3.573
102

3.555
3.555
-

3.359
3.264
95

4.158
4.158
-

1

-

10

-

-

-

1.153

-

-

-

-

-

1

-

10

-

-

-

38
38

-

-

-

-

-

279.625

3.424

67.850

532.012

12.877

2.557.186

4.882.151

965.576

1.825.764

(2.756)
(6.429)
3.673

39.681
423
39.258

(4.964)
(7.902)
2.938
-

(8.003)

Cia. Energética de Goiás S.A. - Celg
Suprimento de energia elétrica
Dispêndios a reembolsar,
empregados cedidos e PPRS
Uso da rede de transmissão
Outros
Cia. Energética do Piauí S.A. Cepisa
Suprimento de energia elétrica
Uso da rede de transmissão
Dispêndios a reembolsar,
empregados cedidos e PPRS
Outros
Centrais Elétricas de Rondônia
S.A. - Ceron
Suprimento de energia elétrica
Uso da rede de transmissão
Contas a receber (operação
termonorte)
Outros
Cia. de Geração Térmica de
Energia Elétrica S.A. - Cgtee
Suprimento de energia elétrica
Uso da rede de transmissão
Dispêndios a reembolsar,
empregados cedidos e PPRS
Outros
Cia. Hidro Elétrica do São
Francisco S.A. - Chesf
Uso da rede de transmissão
Dispêndios a reembolsar,
empregados cedidos e PPRS
Cia. de Eletricidade do Acre S.A.
- Eletroacre
Suprimento de energia elétrica
Uso da rede de transmissão
Centrais Elétricas Brasileiras
S.A. - Eletrobras
Empréstimos e financiamentos
Adiantamento para futuro aumento
de capital
Dispêndios a reembolsar,
empregados cedidos e PPRS
Obrigações com a Controladora
Outros

Furnas Centrais Elétricas S.A.
Uso da rede de transmissão
Dispêndios a reembolsar,
empregados cedidos e PPRS
Serviços prestados
Itaipu Binacional S.A.
Dispêndios a reembolsar,
empregados cedidos e PPRS
TOTAL

(38.163)
(38.211)
48
(11.784)
(11.784)
-

716 168.924
- 168.924
716
-

(41.815)
(41.883)
68
(16.074)
(16.074)
-

3.165.849 910.015
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■

42.2.1. Ativos Financeiros - classificados nas seguintes categorias

Encargos do uso da rede elétrica

Corresponde a valores a receber e/ou a pagar referente ao faturamento vinculado à Receita Anual Permitida (RAP).
A tarifa praticada nessas transações entre as partes relacionadas é definida em resoluções da ANEEL para
todos os usuários do Sistema de Transmissão.
■

Serviços prestados

Refere-se a serviços de gerenciamento e supervisão de qualidade, serviço de comissionamento e
outros serviços prestados às partes relacionadas, executados, normalmente, durante a construção dos
empreendimentos.
■

Dispêndios a reembolsar e empregados cedidos:

a)

Caixa e Equivalentes de caixa: mantidos para negociação em curto prazo e mensurados pelo valor
justo, sendo os seus efeitos reconhecidos diretamente no resultado.

b)

Títulos e valores mobiliários – Curto e Longo Prazo – usualmente mantidos para negociação em curto
prazo e mensurados pelo valor justo, sendo os seus efeitos reconhecidos diretamente no resultado.

c)

Clientes: são registrados pelo seu valor nominal, similar aos valores justos e prováveis de realização. Os
créditos renegociados são registrados assumindo a intenção de mantê-los até o vencimento, pelos seus
valores prováveis de realização, similares aos valores justos.

d)

Financiamentos e empréstimos concedidos: são ativos financeiros com recebimentos fixos ou
determináveis, sendo seus valores mensurados pelo custo amortizado, mediante a utilização do método
da taxa de juros efetiva.

Contrato de reciprocidade vinculado ao Plano de Proteção e Recuperação da Saúde
Os custos com a utilização de convênios médicos por empregados das partes relacionadas, assim como os
custos com a utilização de convênios médicos da Companhia por empregados das partes relacionadas, são
totalmente reembolsados entre as empresas.
Empregados cedidos e requisitados
Os custos com empregados cedidos das partes relacionadas para a Companhia, assim como os custos
dos empregados cedidos da Companhia para partes relacionadas, são totalmente reembolsados entre as
empresas.
■

Suprimento de energia elétrica

Refere-se a operações de venda de energia elétrica.
■

Contas a receber (operação Termo Norte)

Refere-se aos valores a receber da Ceron da manutenção da operação da Termo Norte (nota 18).
■

Remuneração de acionistas

e)

Ativos financeiros da concessão: são ativos financeiros que representam o direito incondicional de
receber uma determinada quantia ao final do prazo da concessão. São classificados como empréstimos
e recebíveis.

f)

Derivativos: são mensurados pelo valor justo e seus efeitos reconhecidos diretamente no resultado ou no patrimônio
líquido, dependendo do tipo de cada designação de hedge (se hedge de fluxo de caixa ou de valor justo).

g)

Demais ativos financeiros: são mensurados pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros
efetiva, e seus valores justos são similares aos seus valores contábeis.

42.2.2. Passivos Financeiros - classificados nas seguintes categorias

Refere-se aos pagamentos efetuados como dividendos ao controlador, conforme descrito na nota 26.
■

Os financiamentos concedidos estão restritos às concessionárias de serviço público de energia elétrica e,
desta forma, a taxa de mercado (ou custo de oportunidade do capital da empresa) é definida levando em conta
prêmio de risco compatível com as atividades do setor. Na impossibilidade de buscar alternativas que não o
próprio setor elétrico, o valor presente desses empréstimos corresponde ao seu valor contábil.

Contratos de financiamentos e empréstimos

Sobre as operações de empréstimos e financiamentos concedidos pela Eletrobras à Companhia são cobrados
encargos nas mesmas condições existentes no mercado (nota 24).
41.3. Remuneração do pessoal chave da Administração

a)

Fornecedores: são mensurados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável,
dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridos até a data do balanço,
sendo o seu valor contábil aproximado de seu valor justo.

b)

Empréstimos e financiamentos: são mensurados pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros
efetiva. Nessa classificação de passivo financeiro destacam-se os empréstimos e financiamentos obtidos junto
às instituições financeiras, notadamente no exterior, e aos fundos setoriais, em especial a RGR. Os valores de
mercado dos empréstimos e financiamentos obtidos são similares aos seus valores contábeis.

Os gastos com a remuneração dos conselheiros de administração e fiscal e diretores executivos estão
demonstrados a seguir:
Remuneração dos Diretores e Conselheiros
Encargos sociais
Benefícios
Outros
Total

31/12/2015

CONTROLADORA
3.760
126
371
29
4.286

31/12/2014

3.215
161
335
41
3.752

Os financiamentos captados são contratados junto à Controladora da Companhia. Os demais empréstimos
são captados a taxas de mercado, fazendo com que o valor contábil seja próximo ao seu valor presente.
A Companhia finalizou o exercício com contratos passivos, entre empréstimos, financiamentos e debêntures,
que totalizam R$ 5.011.959 (2014 - R$ 4.556.268), e apresentam o equivalente em US$ (dólar) conforme
demonstrado a seguir:
Moeda

NOTA 42 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GESTÃO DE RISCOS
42.1. Gestão do Risco de Capital
Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de continuidade
para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de perseguir uma
estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. As aquisições e vendas de ativos financeiros são
reconhecidas na data de negociação.

Dólar Norte-Americano
Real
Iene
Euro

Para manter ou ajustar a estrutura do capital, a Companhia pode rever a política de pagamento de dividendos,
devolver capital aos acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou vender ativos para reduzir, por exemplo, o
nível de endividamento.

c)

Condizente com outras companhias do setor, a Companhia monitora o capital com base no índice de
alavancagem financeira. Esse índice corresponde à dívida líquida dividida pelo capital total. A dívida líquida,
por sua vez, corresponde ao total de empréstimos e de debêntures (contemplando as dívidas de curto e
longo prazo, conforme demonstrado no balanço patrimonial), subtraído do montante de caixa e equivalentes
de caixa. O capital total é apurado através da soma do patrimônio líquido, conforme demonstrado no balanço
patrimonial, com a dívida líquida.
Financiamentos, empréstimos e debêntures (nota 24)
(-) Caixa e equivalentes de caixa (nota 6)
Dívida líquida
Patrimônio líquido
Total do capital
Índice de alavancagem financeira

CONTROLADORA
31/12/2015 31/12/2014
5.011.959
4.556.268
(51.683)
(296.950)
4.960.276
4.259.318
11.974.681 13.226.965
16.934.957 17.486.283
29%
24%

CONSOLIDADO
31/12/2015
31/12/2014
5.208.536
4.747.154
(70.633)
(344.024)
5.137.903
4.403.130
11.974.681
13..965
17.112.584 17.630.095
30%
25%

42.2. Classificação por categoria de instrumentos financeiros
Os instrumentos financeiros da Companhia estão classificados em categorias de ativos e passivos financeiros,
os quais contemplam inclusive os instrumentos derivativos, conforme segue:
ATIVOS FINANCEIROS (Circulante / Não
Circulante)
Empréstimos e recebíveis
Clientes (nota 8)
Financiamentos e empréstimos (nota 15)
Direitos de ressarcimento (nota 12)
Ativo financeiro concessões de serviço
público (nota 10)
Indenizações de concessões (nota 9)
Crédito junto à Ceron (nota 18)
Outros ativos (nota 15)
Mensurados a valor justo por meio
do resultado
Caixa e equivalentes de caixa (nota 6)
Instrumentos financeiros derivativos (nota 14)
Títulos e valores mobiliários (nota 7)

CONTROLADORA

CONSOLIDADO

31/12/2015
8.996.843
1.039.844
98.109
5.395.400

31/12/2014
8.112.900
978.437
129.155
287.031
4.550.008

31/12/2015
9.612.311
1.040.162
2.881
6.102.270

31/12/2014
8.446.903
978.437
287.031
5.084.344

1.984.659
478.831

367.379
1.325.397
475.493

1.984.659
482.339

367.379
1.325.397
404.315

1.162.928

2.069.540

1.181.878

2.116.614

51.683
46.311
1.064.934

296.950
259.911
1.512.679

70.633
46.311
1.064.934

344.024
259.911
1.512.679

PASSIVOS FINANCEIROS (Circulante / Não
31/12/2015
Circulante)
Mensurados ao Custo Amortizado
6.794.000
Fornecedores (nota 23)
917.088
Financiamentos e empréstimos (nota 24)
4.792.156
Debêntures (nota 24.7)
219.803
Outros passivos (nota 31)
864.953
Mensurados a Valor Justo por meio
80.269
do resultado
Instrumentos financeiros derivativos (nota 14)
80.269

31/12/2014

CONTROLADORA
US$ (equivalentes)

31/12/2015

31/12/2014

6.661.705
1.452.778
4.336.850
219.418
652.659

6.993.611
919.989
4.988.733
219.803
865.086

6.793.950
1.479.781
4.527.736
219.418
567.015

72.203

80.269

315.295

72.203

80.269

315.295

126.710
1.123.179
45.190
1
1.295.079

CONSOLIDADO

R$

%

490.367 10%
4.346.701 87%
174.886
3%
5
0%
5.011.959 100%

US$ (equivalentes)
126.710
1.173.974
45.190
1
1.345.875

R$

%

490.367
9%
4.543.278
87%
174.886
3%
5
0%
5.208.536 100%

Demais passivos financeiros: são mensurados pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de
juros efetiva, e seus valores justos são similares aos seus valores contábeis.

42.3. Gestão de Riscos Financeiros
No exercício de suas atividades, a Companhia é impactada por eventos de riscos que podem comprometer os
seus objetivos estratégicos. O gerenciamento de riscos tem como principal objetivo antecipar e minimizar os
efeitos adversos de tais eventos nos negócios e resultados econômico-financeiros da Companhia.
Para a gestão de riscos financeiros, a Companhia definiu políticas e estratégias operacionais e financeiras,
aprovadas por comitês internos e pela Administração, que visam conferir liquidez, segurança e rentabilidade a
seus ativos e manter os níveis de endividamento e perfil da dívida definidos para os fluxos econômico-financeiros.
Os principais riscos financeiros identificados no processo de gerenciamento de riscos são:
42.3.1. Risco de taxa de câmbio
Esse risco decorre da possibilidade da Companhia ter seus demonstrativos econômico-financeiros impactados
por flutuações nas taxas de câmbio. A Companhia apresenta exposição a riscos financeiros que causam
volatilidade em suas demonstrações contábeis bem como em seu fluxo de caixa. A Companhia apresenta
relevante exposição entre ativos e passivos indexados à moeda estrangeira, em especial ao dólar norte
americano, proveniente principalmente de contratos de financiamento. Adicionalmente, existem exposições à
taxa de juros em Euro e Iene, relativas a contratos de captação externa (nota 24.4).
Com isso, a referida política visa que os resultados da Companhia reflitam fielmente o seu real desempenho
operacional e que o seu fluxo de caixa projetado apresente menor volatilidade.
Exposição à moeda estrangeira
Ativos
Dólar norte-americano
Euro
Iene
Total
Passivos
Dólar norte-americano
Euro
Iene
Total
Passivo líquido exposto
42.3.2. Risco de taxa de juros

CONTROLADORA / CONSOLIDADO
31/12/2015
31/12/2014
490.367
5
174.886
665.258
665.258

382.227
14
132.487
514.728
514.728

Esse risco está associado à possibilidade da Companhia contabilizar perdas em razão de oscilações das
taxas de juros de mercado, impactando seus demonstrativos pela elevação das despesas financeiras,
relativas a contratos de captação externa. A Companhia monitora a sua exposição às taxas operadas.
A exposição da Companhia às taxas de juros de ativos e passivos financeiros está detalhada no item de
análise de sensibilidade desta nota explicativa.
42.3.3. Risco de commodities
A Companhia celebrou, no exercício de 2004, contratos de longo prazo para fornecimento de energia elétrica
a três de seus principais clientes. Esses contratos de longo prazo estão associados ao preço internacional
do alumínio, cotado na LME, como ativo básico para fins de definição dos valores mensais dos contratos.
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Os detalhes dos contratos são os seguintes:
CLIENTE

Albrás
BHP

CONTROLADORA
Data do contrato
Volume em Megawatts Médios (MW)
Inicial
Final
01/07/2004
01/07/2004

31/12/2024
31/12/2024

750 até 31/12/2006 e 800 a partir de 01/01/2007
de 353,08 a 492

Esses contratos incluem o conceito de cap and floor band, relacionado ao preço do alumínio cotado na LME.
O preço limite máximo e mínimo da LME está limitado a US$ 2,773. 21/ton e US$ 1,450/ton, respectivamente.
A perda apurada na operação com derivativos no exercício é de R$ 213.600 (2014 – ganho de R$ 139.522)
e está apresentada na demonstração do resultado do exercício (notas 14 e 36). A posição patrimonial líquida
apresentada é passiva em R$ 33.958 (2014 – R$ 55.393).
42.3.4. Risco de crédito
Esse risco decorre da possibilidade da Companhia incorrer em perdas resultantes da dificuldade na realização
de seus recebíveis junto a clientes, bem como da inadimplência de instituições financeiras contrapartes em
operações.
A exposição ao risco de crédito da Companhia está demonstrada abaixo:
Ativos
(Circulante / Não Circulante)
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Clientes
Ativo financeiro-concessão de serviço público
Créditos junto à Ceron
Outros ativos
Total

Saldos em 31 de dezembro de
2015
51.683
1.065.174
1.039.844
5.395.400
1.963.373
576.940
10.092.414

Caixa e equivalentes de caixa: Em eventuais relações com instituições financeiras, a Companhia tem como
prática a realização de operações somente com instituições de baixo risco avaliadas por agências de rating
e que atendam a requisitos patrimoniais previamente definidos e formalizados. Adicionalmente, são definidos
limites de crédito que são revisados periodicamente.
Títulos e Valores Mobiliários: As disponibilidades de caixa são aplicadas em um fundo extramercado,
conforme normativo específico do Banco Central do Brasil. Esse fundo é composto na sua totalidade por
títulos públicos custodiados na Selic, não havendo exposição ao risco de contraparte.
Clientes: A Companhia, através de suas controladas, atua nos mercados de geração e transmissão de
energia elétrica amparada em contratos firmados em ambiente regulado. A Companhia busca minimizar
seus riscos de crédito através de mecanismos de garantia envolvendo recebíveis de seus clientes e, quando
aplicável, através de fianças bancárias.
Ativo financeiro-concessão de serviço público: O poder concedente delegou às geradoras, distribuidoras,
consumidores livres, exportadores e importadores o pagamento mensal da RAP, que por ser garantida pelo
arcabouço regulatório de transmissão, constitui-se em direito contratual incondicional de receber caixa ou
outro ativo financeiro, deste modo o risco de crédito é baixo.
Indenização de concessões e direito de ressarcimento: O valor referente às indenizações a receber e do
direito de ressarcimento serão quitados pelo Poder Público, deste modo, o risco de crédito associado a esta
operação é baixo.
Créditos junto à Ceron: Esse créditos foram objetos de dação em pagamento de dividendos à Eletrobras,
conforme definido e aprovado em AGE (nota 18).
Outros ativos: Os valores transacionados e registrados em outros ativos são, normalmente, de baixa
relevância, e quando há expectativa de não recebimento por parte da Companhia, tais valores são
provisionados. A partir deste momento a Companhia inicia o processo de renegociação destes valores.
42.3.5. Risco de liquidez
As necessidades de liquidez da Companhia são de responsabilidade das áreas de tesouraria e de captação
de recursos, que atuam alinhadas no monitoramento permanente dos fluxos de caixa de curto, médio e longo
prazo, previstos e realizados, buscando evitar eventuais descasamentos e consequentes perdas financeiras
e garantir as exigências de liquidez para as suas necessidades operacionais.
As datas de vencimento dos instrumentos financeiros derivativos estão divulgadas na nota 14. A tabela abaixo
mostra os passivos financeiros não derivativos da Companhia por faixas de vencimento, correspondentes ao
período remanescente no balanço patrimonial até a data contratual do vencimento. Os valores divulgados na
tabela são os fluxos de caixa não descontados contratados. As tabelas incluem os fluxos de caixa dos juros a
incorrer e do principal. Na medida em que os fluxos de juros são pós-fixados, o valor não descontado é obtido
com base nas curvas de juros no encerramento do exercício. O vencimento contratual baseia-se na data mais
recente em que a Companhia deve quitar as respectivas obrigações.
CONTROLADORA
PASSIVOS FINANCEIROS
31/12/2015
(Circulante / Não Circulante)
ATÉ 1 ANO
DE 1 A 2 ANOS
DE 2 A 5 ANOS MAIS DE 5 ANOS
Mensurados ao Custo
1.923.660
2.239.466
Amortizado
1.494.575
1.572.419
Fornecedores
584.532
164.216
168.340
Financiamentos e
601.457
1.043.046
1.210.203
1.937.450
empréstimos
Debêntures
14.555
10.300
41.200
153.748
Folha de pagamento e
245.395
7.637
7.633
obrigações estimadas
Outros passivos
477.721
269.376
145.043
148.268
Mensurados a valor justo por
meio do resultado
Instrumentos Financeiros
Derivativos
PASSIVOS FINANCEIROS
(Circulante / Não Circulante)
Mensurados ao Custo
Amortizado
Fornecedores
Financiamentos e
empréstimos
Debêntures
Folha de pagamento e
obrigações estimadas
Outros passivos
Mensurados a valor justo por
meio do resultado
Instrumentos Financeiros
Derivativos

1.748

78.521

-

-

1.748

78.521

-

-

CONTROLADORA
31/12/2014
DE 1 A 2 ANOS
DE 2 A 5 ANOS

MAIS DE 5 ANOS

ATÉ 1 ANO
2.158.819

696.120

1.805.798

2.230.386

960.129

164.216

328.433

-

524.604

459.176

1.313.231

2.039.839

13.422

10.300

41.200

154.496

209.405

6.671

13.342

-

451.259

55.757

109.592

36.051

1.867

70.336

-

-

1.867

70.336

-

-

PASSIVOS FINANCEIROS
(Circulante / Não Circulante)
Mensurados ao Custo
Amortizado
Fornecedores
Financiamentos e
empréstimos
Debêntures
Folha de pagamento e
obrigações estimadas
Outros passivos
Mensurados a valor justo por
meio do resultado
Instrumentos Financeiros
Derivativos
PASSIVOS FINANCEIROS
(Circulante / Não Circulante)
Mensurados ao Custo
Amortizado
Fornecedores
Financiamentos e
empréstimos
Debêntures
Folha de pagamento e
obrigações estimadas
Outros passivos
Mensurados a valor justo por
meio do resultado
Instrumentos Financeiros
Derivativos

ATÉ 1 ANO
2.022.841

CONSOLIDADO
31/12/2015
DE 1 A 2 ANOS
DE 2 A 5 ANOS
1.507.398
1.613.960

MAIS DE 5 ANOS
2.365.497

587.433
697.737

164.216
1.055.869

168.340
1.251.744

14.555
245.395

10.300
7.637

41.200
7.633

153.748
-

477.721

269.376

145.043

148.268

1.748

78.521

-

-

1.748

78.521

-

-

ATÉ 1 ANO

2.063.481

CONSOLIDADO
31/12/2014
DE 1 A 2 ANOS
DE 2 A 5 ANOS

MAIS DE 5 ANOS

2.100.119

696.974

1.995.889

2.230.386

987.132
524.604

164.216
459.971

328.433
1.503.322

2.039.839

13.422
209.405

10.300
6.671

41.200
13.342

154.496
-

365.556

55.816

109.592

36.051

1.867

70.336

-

-

1.867

70.336

-

-

42.4. Análise de Sensibilidade dos instrumentos financeiros
Nos quadros a seguir foram considerados cenários para índices e taxas, com os respectivos impactos nos
resultados da Companhia. Para a análise de sensibilidade, utilizou-se como cenário provável para 2016
previsões e/ou estimativas baseadas, fundamentalmente, em premissas macroeconômicas obtidas do
Relatório Focus, divulgado pelo Banco Central.
42.4.1. Empréstimos obtidos
Foram realizadas análises de sensibilidade dos contratos de empréstimos e financiamentos em quatro
diferentes cenários: dois com elevação das moedas-indexadores do saldo devedor e dois com diminuição
dessas moedas-indexadores. As análises limitaram-se aos contratos obtidos que apresentem exposição à
taxa de câmbio e índice de preços.
42.4.1.1. Depreciação dos índices - Empréstimos obtidos (em centavos e percentuais)
CONTROLADORA
Contratos Obtidos - Var. Positiva - 2015
Indexador
Saldo R$ mil
Moeda (Risco)
Saldo $ Saldo R$
Provável
Cenário I
Cenário II Cenário I Cenário II
mil
mil
2016
(-25%)
(-50%)
(-25%)
(-50%)
Dolar(R$/US$)
184.439
490.367
4,250
3,188
2,125
587.898 391.932
IPCA
- 1.856.353
6,93%
0,052
0,035 1.952.837 1.920.676
TJLP
- 1.228.691
7,00%
0,053
0,035 1.293.197 1.271.695
SELIC
72.874
15,25%
0,114
0,076
81.209
78.431
EURO(R$/€)
2
5
4,781
3,585
2,390
6
4
IENE(R$/¥)
7.877.748
174.886
0,035
0,027
0,018
209.253 139.502
TOTAL
3.823.176
4.124.400 3.802.239
CONTROLADORA
Contratos Obtidos - Var. Positiva - 2014
Indexador
Saldo R$ mil
Moeda (Risco)
Saldo $ Saldo R$
Provável
Cenário I
Cenário II Cenário I Cenário II
mil
mil
2015
(-25%)
(-50%)
(-25%)
(-50%)
Dolar(R$/US$)
143.765
382.227
2,800
2,100
1,400
301.906 201.270
IPCA
- 2.039.292
6,60%
0,050
0,033 2.140.237 2.106.589
TJLP
827.295
5,50%
0,041
0,028
861.421 850.046
SELIC
72.925
12,50%
0,094
0,063
79.762
77.483
EURO(R$/€)
4
14
3,482
2,612
1,741
11
8
IENE(R$/¥)
5.967.883
132.487
0,025
0,018
0,012
109.660
73.107
TOTAL
3.454.240
3.492.997 3.308.502
CONSOLIDADO
Contratos Obtidos - Var. Positiva - 2015
Indexador
Saldo R$ mil
Moeda (Risco)
Saldo $ Saldo R$
Provável
Cenário I
Cenário II Cenário I Cenário II
mil
mil
2016
(-25%)
(-50%)
(-25%)
(-50%)
Dolar(R$/US$)
184.439
490.367
4,250
3,188
2,125
587.898 391.932
IPCA
- 1.856.353
6,93%
0,052
0,035 1.952.837 1.920.676
TJLP
- 1.228.691
7,00%
0,053
0,035 1.293.197 1.271.695
SELIC
72.874
15,25%
0,114
0,076
81.209
78.431
EURO(R$/€)
2
5
4,781
3,585
2,390
6
4
IENE(R$/¥)
7.877.748
174.886
0,035
0,027
0,018
209.253 139.502
TOTAL
3.823.176
4.124.400 3.802.239
CONSOLIDADO
Contratos Obtidos - Var. Positiva - 2014
Indexador
Saldo R$ mil
Moeda (Risco)
Saldo $ Saldo R$
Provável
Cenário I
Cenário II Cenário I Cenário II
mil
mil
2015
(-25%)
(-50%)
(-25%)
(-50%)
Dolar(R$/US$)
143.765
382.227
2,800
2,100
1,400
301.906 201.270
IPCA
- 2.039.292
6,60%
0,050
0,033 2.140.237 2.106.589
TJLP
827.295
5,50%
0,041
0,028
861.421 850.046
SELIC
72.925
12,50%
0,094
0,063
79.762
77.483
EURO(R$/€)
4
14
3,482
2,612
1,741
11
8
IENE(R$/¥)
5.967.883
132.487
0,025
0,018
0,012
109.660
73.107
TOTAL
3.454.240
3.492.997 3.308.502
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42.4.1.2. Apreciação dos índices - Empréstimos obtidos (em centavos e percentuais)
CONTROLADORA
Contratos Obtidos - Var. Positiva - 2015
Indexador
Moeda (Risco)
Saldo $ Saldo R$ Provável
Cenário I
Cenário II
mil
mil
2016
(+25%)
(+50%)
Dolar(R$/US$)
184.439
490.367
4,250
5,313
6,375
IPCA
- 1.856.353
6,93%
0,087
0,104
TJLP
- 1.228.691
7,00%
0,088
0,105
SELIC
72.874
15,25%
0,191
0,229
EURO(R$/€)
2
5
4,781
5,976
7,171
IENE(R$/¥)
7.877.748
174.886
0,035
0,044
0,053
TOTAL
3.823.176

Saldo R$ mil
Cenário I
Cenário II
(+25%)
(+50%)
979.830
1.175.796
2.017.160
2.049.321
1.336.201
1.357.704
86.766
89.544
9
11
348.754
418.505
4.768.721
5.090.881

CONTROLADORA
Contratos Obtidos - Var. Positiva - 2014
Indexador
Moeda (Risco)
Saldo $ Saldo R$ Provável
Cenário I
Cenário II
mil
mil
2015
(+25%)
(+50%)
Dolar(R$/US$)
143.765
382.227
2,800
3,500
4,200
IPCA
- 2.039.292
6,60%
0,083
0,099
TJLP
827.295
5,50%
0,069
0,083
SELIC
72.925
12,50%
0,156
0,188
EURO(R$/€)
4
14
3,482
4,353
5,223
IENE(R$/¥)
5.967.883
132.487
0,025
0,031
0,037
TOTAL
3.454.240

Saldo R$ mil
Cenário I
Cenário II
(+25%)
(+50%)
503.176
603.811
2.207.534
2.241.182
884.172
895.547
84.320
86.598
19
23
182.766
219.320
3.861.986 4.046.481

Contratos Obtidos - Var. Positiva - 2015
Moeda (Risco)
Saldo $ Saldo R$
mil
mil
Dolar(R$/US$)
184.439
490.367
IPCA
- 1.856.353
TJLP
- 1.228.691
SELIC
72.874
EURO(R$/€)
2
5
IENE(R$/¥)
7.877.748
174.886
TOTAL
3.823.176
Contratos Obtidos Var. Positiva - 2014
Moeda (Risco)
Dolar(R$/US$)
IPCA
TJLP
SELIC
EURO(R$/€)
IENE(R$/¥)
TOTAL

CONSOLIDADO
Indexador
Provável
Cenário I
Cenário II
2016
(+25%)
(+50%)
4,250
5,313
6,375
6,93%
0,087
0,104
7,00%
0,088
0,105
15,25%
0,191
0,229
4,781
5,976
7,171
0,035
0,044
0,053
CONSOLIDADO
Indexador

Saldo $ Saldo R$
mil
mil
143.765
382.227
- 2.039.292
827.295
72.925
4
14
5.967.883
132.487
3.454.240

Provável
2015
2,800
6,60%
5,50%
12,50%
3,482
0,025

Cenário I
Cenário II
(+25%)
(+50%)
3,500
4,200
0,083
0,099
0,069
0,083
0,156
0,188
4,353
5,223
0,031
0,037

Saldo R$ mil
Cenário I
Cenário II
(+25%)
(+50%)
979.830
1.175.796
2.017.160
2.049.321
1.336.201
1.357.704
86.766
89.544
9
11
348.754
418.505
4.768.721 5.090.881

baseadas fundamentalmente em premissas macroeconômicas obtidas do Relatório FOCUS, divulgado pelo
Banco Central.
Foram realizadas análises de sensibilidade para a curva de pagamento do serviço da dívida contratada com
o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA), por possuírem cláusula contratual referente à opção de
conversibilidade em 50% em ações da companhia na data da efetiva liquidação do papel.
De acordo com o CPC 38, os contratos híbridos que tenham a eles associados elementos voláteis, sejam
eles índices de preços e/ou commodities, devem ser marcados a mercado. Com isso, as demonstrações
financeiras passam a refletir o valor justo da operação em cada data avaliada.
Desta forma, foi sensibilizada para o contrato uma variação sobre a expectativa de realização da TJLP.
Abaixo é possível verificar o impacto de cada cenário no resultado da Companhia.

2015
2014

CONTROLADORA / CONSOLIDADO
Saldo em 31 de
Cenário I
Cenário II
Cenário I (+25%) Cenário II (+50%)
dezembro
(-25%) Índices e (-50%) Índices e Índices e preços Índices e preços
preços
preços
31/12/2015
Cenário I
Cenário II
Cenário I
Cenário II
(-25%)
(-50%)
(+25%)
(+50%)
80.269
59.963
70.981
87.874
94.045
72.203
67.176
61.846
76.875
81.165

As análises de sensibilidade foram elaboradas como estabelece a Instrução CVM 475/2008, tendo como
objetivo mensurar o impacto das mudanças nas variáveis de mercado sobre cada instrumento financeiro da
Companhia. Trata-se, portanto, de projeções baseadas em avaliações de cenários macroeconômicos, não
significando que as transações terão os valores apresentados no prazo de análise considerado.
42.5. Estimativa do Valor Justo
Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes e contas a pagar aos fornecedores pelo valor
contábil, menos a PCLD, esteja próxima de seus valores justos. O valor justo dos passivos financeiros, para
fins de divulgação, é estimado mediante desconto dos fluxos de caixa contratuais futuros, pela taxa de juros
vigente no mercado, que está disponível para a Companhia para instrumentos financeiros similares.
A Companhia usa a seguinte hierarquia para determinar e divulgar o valor justo de instrumentos financeiros
pela técnica de avaliação:

Saldo R$
mil
Cenário I
Cenário II
(+25%)
(+50%)
503.176
603.811
2.207.534
2.241.182
884.172
895.547
84.320
86.598
19
23
182.766
219.320
3.861.986 4.046.481

CONTROLADORA
(Circulante / Não circulante)
NIVEL 1
Mensurados a valor justo 1.116.857
por meio do resultado
Caixa e equivalentes de
caixa (nota 6)
Títulos e valores
mobiliários (nota 7)

42.4.2.1. Indexados ao preço do alumínio

Instrumentos financeiros
derivativos (nota 14)

eletrointensivos Albras e BHP, por possuírem cláusula contratual referente ao prêmio por variação do
preço do alumínio no mercado internacional (nota 42.3.3).
Desta forma, foi sensibilizada para tais contratos híbridos uma variação sobre o preço do prêmio
auferido, conforme tabela abaixo. Os componentes de volatilidade do prêmio basicamente são: preço
do alumínio primário na LME, câmbio e CDI. Abaixo é possível verificar o impacto de cada cenário no

NIVEL 2

31/12/2014
Total

NIVEL 3

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

Total

-

2.069.540

ATIVOS FINANCEIROS

42.4.2. Derivativos embutidos

Foram realizadas análises de sensibilidade dos contratos de fornecimento de energia dos consumidores

31/12/2015

46.311

- 1.163.168 1.809.629 259.911

51.683

-

-

51.683

296.950

-

-

296.950

1.065.174

-

- 1.065.174 1.512.679

-

- 1.512.679

-

46.311

-

46.311

-

259.911

-

259.911

Mensurados a valor justo
por meio do resultado

-

80.269

-

80.269

-

72.203

-

72.203

Instrumentos financeiros
derivativos (nota 14)

-

80.269

-

80.269

-

72.203

-

72.203

PASSIVOS FINANCEIROS

resultado da Companhia.
Para o cenário II (redução de 50%) o preço esperado para a tonelada de alumínio ofertada na LME
fica abaixo do preço mínimo para aferição de prêmio contratual (US$ 1.450), logo o valor tende a zero,
impactando na marcação a mercado do derivativo embutido.
Quanto à variação obtida entre os cenários III e IV (aumento de 25% e 50%), a grande variação
apresentada refere-se à aplicação dos referidos percentuais nos valores de câmbio, preço de alumínio
e CDI.
As análises de sensibilidade foram elaboradas como estabelece a Instrução CVM 475/2008, tendo
como objetivo mensurar o impacto das mudanças nas variáveis de mercado sobre cada instrumento
financeiro da Companhia. Trata-se, portanto, de projeções baseadas em avaliações de cenários
macroeconômicos, não significando que as transações terão os valores apresentados no prazo de
análise considerado.

2015
2014

CONTROLADORA / CONSOLIDADO
Saldo em 31 de
Cenário I
Cenário II
Cenário I (+25%) Cenário II (+50%)
dezembro
(-25%) Índices e (-50%) Índices e Índices e preços Índices e preços
preços
preços
31/12/2015
Cenário I
Cenário II
Cenário I
Cenário II
(-25%)
(-50%)
(+25%)
(+50%)
46.311
400.552
603.139
259.911
7.084
643.998
842.464

42.4.2.2. Debêntures
Foram realizadas análises de sensibilidade do contrato de debêntures, por possuírem cláusula contratual
referente à possibilidade da conversão destas debêntures em ações da Companhia (nota 14).

CONSOLIDADO
(Circulante / Não
circulante)

31/12/2015
NIVEL 1

NIVEL 2

31/12/2014

NIVEL 3

Total

NIVEL 1

NIVEL 2

Total

NIVEL 3

ATIVOS FINANCEIROS
Mensurados a valor justo
por meio do resultado
1.135.807
Caixa e equivalentes de
caixa (nota 6)

46.311

-

1.182.118 1.856.703

-

2.116.614

70.633

-

-

344.024

-

-

1.065.174

-

- 1.065.174 1.512.679

-

- 1.512.679

-

46.311

-

46.311

-

259.911

-

259.911

Mensurados a valor justo
por meio do resultado

-

80.269

-

80.269

-

72.203

-

72.203

Instrumentos financeiros
derivativos (nota 14)

-

80.269

-

80.269

-

72.203

-

72.203

Títulos e valores
mobiliários (nota 7)
Instrumentos financeiros
derivativos (nota 14)

70.633

259.911

344.024

PASSIVOS FINANCEIROS

Os ativos e passivos financeiros registrados a valor justo foram classificados e divulgados de acordo com os
níveis a seguir:
Nível 1 – preços cotados (não ajustados) em mercados ativos, líquidos e visíveis para ativos e passivos
idênticos que estão acessíveis na data de mensuração;

Na análise a seguir foram considerados cenários para a TJLP com os respectivos impactos nos resultados da

Nível 2 – preços cotados (podendo ser ajustados ou não) para ativos ou passivos similares em mercados

Companhia. Para a análise de sensibilidade utilizou-se como cenário provável as previsões e/ou estimativas

ativos, outras entradas não observáveis no nível 1, direta ou indiretamente, nos termos do ativo ou passivo, e
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Nível 3 – ativos e passivos cujos preços não existem ou que esses preços ou técnicas de avaliação são
amparados por um mercado pequeno ou inexistente, não observável ou líquido. Nesse nível a estimativa do
valor justo torna-se altamente subjetiva.

43.2. Seguro de incêndio, raio e explosão
Cobertura de seguros aplicada contra Incêndio, raio e explosão para os prédios e conteúdos do edifício
sede em Brasília, escritório da Companhia em São Paulo, e a todos os bens móveis e imóveis, utensílios

O valor justo dos instrumentos financeiros negociados em mercados ativos (como títulos mantidos para
negociação e disponíveis para venda) é baseado nos preços de mercado, cotados na data do balanço. Um
mercado é visto como ativo se os preços cotados estiverem pronta e regularmente disponíveis a partir de uma

e instalações dos escritórios, unidades de apoio e Unidades Descentralizadas de propriedade ou sob
responsabilidade da Companhia.

bolsa, distribuidor, corretor, grupo de indústrias, serviço de precificação, ou agência reguladora, e aqueles preços

43.3. Seguro de responsabilidade civil geral

representam transações de mercado reais e que ocorrem regularmente em bases puramente comerciais.

Cobertura de seguros aplicada para danos corporais, danos materiais e prejuízos causados a terceiros, danos

O preço de mercado cotado, utilizado para os ativos financeiros mantidos pela Companhia, é o preço de

morais e poluição e/ou contaminação ambiental, súbita e acidental de responsabilidade da Companhia.

concorrência atual. Esses instrumentos estão incluídos no Nível 1. Os instrumentos incluídos no Nível 1
compreendem, principalmente, os investimentos patrimoniais da FTSE 100, classificados como títulos para
negociação ou disponíveis para venda.
O valor justo dos instrumentos financeiros que não são negociados em mercados ativos (por exemplo,
derivativos de balcão) é determinado mediante o uso de técnicas de avaliação. Essas técnicas de avaliação

NOTA 44 - REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS E DIRIGENTES
Em atendimento a Resolução nº 3, de 31 de dezembro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, apresentamos a seguir a maior e menor remuneração pagas a empregados e dirigentes, tomando-se
por base o mês de dezembro de 2015 e de 2014:
Valores em (R$)

maximizam o uso dos dados adotados pelo mercado onde está disponível e confia o menos possível nas
estimativas específicas da entidade. Se todas as informações relevantes exigidas para o valor justo de um
instrumento forem adotadas pelo mercado, o instrumento estará incluído no nível 2.

Diretores

Se uma ou mais informações relevantes não estiverem baseadas em dados adotados pelo mercado, o

Empregados

instrumento estará incluído no nível 3.
Técnicas de avaliação específicas utilizadas para valorar os instrumentos financeiros incluem:
●

Preços de mercado cotados ou cotações de instituições financeiras ou corretoras para instrumentos
similares.

●

2015

2014

MAIOR
REMUNERAÇÃO

MENOR
REMUNERAÇÃO

MAIOR
MENOR
REMUNERAÇÃO REMUNERAÇÃO

39.665

37.776

36.836

35.082

Salário Base

31.048

3.050

28.703

2.819

Produtividade 50/88

1.352

-

1.250

-

Gratificação de função

9.113

-

8.424

-

Irredutibilidade Salarial

2.763

-

2.554

-

Gratificação por tempo de serviço

15.497

61

14.326

-

59.775

3.111

55.260

2.819

SALÁRIO
MÉDIO

REMUNERAÇÃO
MÉDIA

SALÁRIO
MÉDIO

O valor justo de swaps de taxa de juros é calculado pelo valor presente dos fluxos de caixa futuros
estimados com base nas curvas de rendimento adotadas pelo mercado.

●

O valor justo dos contratos de câmbio futuros é determinado com base nas taxas de câmbio futuras

Valores em (R$)

estimadas na data do balanço, com o valor resultante descontado ao valor presente.
●

Outras técnicas, como a análise de fluxos de caixa descontados, são utilizadas para determinar o valor
justo para os instrumentos financeiros remanescentes.

Diretores
Empregados

REMUNERAÇÃO
MÉDIA

-

38.154

-

35.433

9.762

15.637

8.849

12.237

NOTA 45 – EVENTOS SUBSEQUENTES

NOTA 43 – SEGUROS
Para proteção do seu patrimônio, a Companhia administra por meio da contratação de seguros os riscos
que, na eventualidade de ocorrência, possam acarretar prejuízos que impactem significativamente o seu
patrimônio, bem como os riscos sujeitos ao seguro obrigatório, seja por disposições legais ou contratuais.

A Administração da Companhia aprovou em 19 de janeiro de 2016 a captação de uma Cédula de Crédito
Bancário de R$ 400.000 junto a Caixa Econômica Federal, com o objetivo de reforço financeiro ao fluxo de
caixa da Companhia. A linha de crédito será disponibilizada na medida em que se fizer necessária a captação.

A importância segurada apresenta um valor global de R$ 5.332.739 (2014 - R$ 4.559.365) na controladora.
CONTROLADORA
IMPORTÂNCIA
SEGURADA

45.1. Aprovação de linha de crédito

45.2. Aporte de capital Norte Energia S.A.
Em fevereiro de 2016 a Administração da Companhia aprovou o aporte de R$ 119.880 na investida Norte

RISCO

PERÍODO DE VIGÊNCIA

Engenharia, modalidade de funcionamento
operacional (nota 43.1)

26/12/2015 a 26/12/2016

5.082.875

27.430

Transporte Nacional

16/03/2015 a 16/03/2017

200

16

Incêndio, raio e explosão (nota 43.2)

09/12/2015 a 09/12/2016

61.719

8

Seguro de Pessoas

30/04/2015 a 30/04/2016

-

6.617

Incêndio, raio e explosão - Regionais (nota 43.2)

04/05/2015 a 04/05/2016

87.945

11

Seguro Garantia Participação de Leilão

16/10/2015 a 16/10/2016

-

335

A Abengoa Concessões é acionista de empresas das quais a Companhia mantém participação acionária.

Responsabilidade civil (nota 43.3)

14/12/2015 a 14/12/2016

100.000

499

Este fato não implica na recuperação judicial das empresas em que há participação da Companhia e da

5.332.739

34.916

TOTAL

PRÊMIO

Energia S.A. a ser realizado em 04 de março de 2016. Esse valor é referente a 19,98% de participação que
a Companhia detém na investida, a qual aumentou seu capital social para R$ 9.000.000. Após o aporte a
Companhia passa a ter o saldo de R$ 1.798.200 de capital investido.
45.3. Recuperação judicial Abengoa
A Companhia tomou conhecimento sobre o pedido de recuperação judicial ajuizado em 29 de janeiro de
2016, pelas empresas Abengoa Concessões Brasil S.A. (“Abengoa Concessões”) e Abengoa Greenfield Brasil
Holding S.A. (“Abengoa Greenfield”), nos termos da Lei no 11.101/05. O pedido foi distribuído na 6ª Vara
Empresarial de Justiça do Rio de Janeiro e aguarda o deferimento.

Abengoa Concessões Brasil Holding S.A., pois estas empresas estão em operação e pretendem continuar
desempenhando suas atividades, bem como honrando seus compromissos de forma regular.
Até a presente data, este processo de recuperação judicial não teve impacto nas operações da Companhia,

CONTROLADA

nem na preparação e apresentação das demonstrações financeiras correspondentes ao exercício findo em 31

RISCO

PERÍODO DE VIGÊNCIA

IMPORTÂNCIA
SEGURADA

PRÊMIO

Responsabilidade Cívil de Administradores
e Diretores

24/09/2015 a 24/09/2016

-

1.330

de dezembro de 2015. A Administração continuará a monitorar o desdobramento deste assunto, bem como as
eventuais consequências diretas e indiretas para a Companhia, caso existam.
45.4. Fiança bancária Belo Monte Transmissora
A Companhia aprovou em 25 de fevereiro de 2016 a contratação de Fiança Bancária para empréstimo ponte

Historicamente, a Companhia e sua controlada não sofreram perdas significativas em função dos riscos

com o BNDES a favor da Belo Monte Transmissora de Energia S.A.. A fiança será emitida pelo Banco Credit

acima mencionados.

Suisse com as seguintes condições:
●

Valor da Fiança: R$ 100.000.000,00

●

Remuneração: 4,00% a.a.

●

Periodicidade: Trimestral antecipada

mecânicos para os equipamentos em funcionamento operacional nas usinas hidroelétricas, termelétricas e

●

Tarifa de emissão: R$ 1.500,00

subestações de propriedade da Companhia.

●

Garantia: alienação fiduciária de cotas Extramercado

43.1. Seguro de risco de engenharia - modalidade funcionamento operacional
Cobertura de seguros aplicada para danos materiais, quebra de máquinas, danos elétricos e defeitos

Ministério de
Minas e Energia
CNPJ Nº 00.357.038/0001-16
http://www.eletronorte.gov.br

DECLARAÇÃO DOS DIRETORES DA COMPANHIA
Os Diretores da Companhia declaram que examinaram, discutiram e revisaram todas as informações contidas nestas demonstrações financeiras.
Brasília – DF, 30 de março de 2016.
TITO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO
Diretor Presidente

ANTONIO M. A. BARRA
Diretor Econômico-Financeiro

CID ANTUNES HORTA
Diretor de Planejamento e Engenharia
(Em exercício)

RICARDO GONÇALVES RIOS

WADY CHARONE JÚNIOR

Diretor de Gestão Corporativa

Diretor de Operação

SUPERINTENDÊNCIA DE CONTABILIDADE
HUGO LEONARDO DA SILVA VEDANA
Contador - CRC-DF-017943/O-1

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
JOSÉ ANTONIO MUNIZ LOPES
WILLAMY MOREIRA FROTA
JORGE RODRIGO MESSIAS
ASTROGILDO FRAGUGLIA QUENTAL
TITO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO
IKARO CHAVES BARRETO DE SOUSA

Presidente
Conselheiro
Conselheiro
Conselheiro
Conselheiro
Conselheiro

CONSELHO FISCAL
JAIREZ ELÓI DE SOUSA PAULISTA

Presidente

JOÃO VICENTE AMATO TORRES

Conselheiro

GUSTAVO GONÇALVES MANFRIM

Conselheiro

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Acionistas, aos Conselheiros e aos Diretores da
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte
Brasília - DF
Examinamos as demonstrações financeiras da Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte
(“Companhia”) individuais e consolidadas, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de
2015 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio

para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria
inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras
tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião
com ressalva.

líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas

Base para opinião com ressalva

contábeis e demais notas explicativas.

Riscos relacionados à conformidade com leis e regulamentos – “Lava Jato”

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeiras

Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 4.9.1, em conexão com os processos de investigação

A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e pela adequada apresentação dessas
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

pelas autoridades públicas federais na operação conhecida como “Lava Jato” e seus desdobramentos,
a Administração da Companhia tomou conhecimento, por meio de veiculação pela mídia ou de outra
forma, da existência de supostos atos ilegais, dentre eles supostos pagamentos de propinas por
administradores e ex-administradores de construtoras envolvidas em certos empreendimentos, a
Funcionários e/ou Administradores e/ou Diretores de sua controladora a Centrais Elétricas Brasileiras

Responsabilidade dos auditores independentes

S.A. (Eletrobras) e/ou suas investidas consolidadas e/ou avaliadas pelo método de equivalência

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em

patrimonial.

nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas

Em decorrência, conforme aprovação do Conselho de Administração da Controladora Centrais

requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada

Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras, a Controladora contratou empresa independente especializada

com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção

para conduzir investigação relacionada ao assunto acima e eventuais descumprimentos de leis e

relevante.

regulamentos, no contexto da legislação do Brasil e dos Estados Unidos da América. Adicionalmente, a

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito
dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados

Controladora criou uma Comissão Independente para gestão e supervisão dos trabalhos de investigação
em andamento, conduzidos pela empresa independente contratada.

dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações

Considerando que as ações relacionadas à investigação desses assuntos estão ainda em andamento,

financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera

portanto, sem quaisquer resultados conclusivos, os possíveis impactos decorrentes da resolução

os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras

final destes temas, sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício findo

da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não

em 31 de dezembro de 2015 não são conhecidos e não puderam ser estimados pela Companhia.

Ministério de
Minas e Energia
CNPJ Nº 00.357.038/0001-16
http://www.eletronorte.gov.br
Consequentemente, não nos foi possível determinar se havia a necessidade de ajustes ou divulgações
em decorrência desses assuntos nas referidas demonstrações financeiras.

Continuidade operacional de empreendimentos controlados em conjunto
Conforme demonstrado na Nota Explicativa nº 20, as empresas investidas Amapari Energia S.A., Brasventos

Transações envolvendo parte relacionada

Eolo Geradora de Energia S.A., Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A., Companhia Energética Sinop

Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 20.9, a Companhia efetuou transação com a empresa

S.A., Linha Verde Transmissora de Energia S.A., Norte Energia S.A. e Manaus Construtora Ltda, apresentaram,

Eletrosul Centrais Elétricas S.A. referente às aquisições de participações societárias em empreendimentos

em 31 de dezembro de 2015, capital de giro negativo e passivo a descoberto totais nos montantes de R$

controlados em conjunto e refletiu os respectivos registros contábeis em 2015, com base nos valores

1.007.806 mil e R$ 18.500 mil, respectivamente.

contratualmente estabelecidos entre as partes, fixados em 2014, e, posteriormente, com base nos
valores recalculados em 2015. No entanto, a Companhia não efetuou os registros contábeis com base
em cálculos de preço de alocação, conforme requerido pelas práticas contábeis adotadas no Brasil,
e, consequentemente, não foi praticável concluirmos quanto à adequação e à apresentação dos
valores referentes às referidas operações e correspondentes divulgações, cujos efeitos, refletidos nas
demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015, estão

A Companhia mantém investimentos na Norte Energia S.A., na Companhia Energética Sinop S.A. e na
Transnorte Energia S.A., as quais vêm incorrendo em gastos significativos relacionados ao desenvolvimento
dos projetos hidrelétricos de Belo Monte, da UHE Sinop, e a construção, implantação, operação e manutenção
da Linha de Transmissão de Energia Elétrica LT 500 kV - Lechuga - Equador - Boa Vista, respectivamente.
Esses gastos, de acordo com as estimativas da Administração das investidas, deverão ser absorvidos pelas
receitas futuras geradas pelos projetos, exceto quanto aos valores de impairment dos ativos relacionados.

demonstrados na referida nota explicativa.

A conclusão das obras e o consequente início das operações dependem da capacidade de tais empresas
Opinião

continuarem a obter os recursos necessários para continuidade e conclusão dos projetos.

Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos dos assuntos descritos no parágrafo “Base para
conclusão com ressalva”, as demonstrações financeiras, acima referidas, apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Centrais Elétricas do Norte do
Brasil S.A. - Eletronorte em 31 de dezembro de 2015, o desempenho de suas operações e os seus fluxos
de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Ênfases

A continuidade operacional das empresas controladas em conjunto citadas acima depende da manutenção do
suporte financeiro por parte de terceiros, da Companhia e/ou dos demais acionistas.
Nossa opinião não contém ressalva em função desses assuntos.
Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado

Valores a receber sujeitos à aprovação do regulador

Examinamos, também, a demonstração do valor adicionado (DVA), individual e consolidada, referente

Conforme descrito na Nota Explicativa nº 10.1, no final do exercício de 2012, a Eletronorte aceitou as
condições para a renovação antecipada de algumas concessões de geração e transmissão estabelecidas
pelo Governo Federal do Brasil, resultando em mudanças na rentabilidade de tais concessões a partir do
exercício de 2013 e no direito de indenização por determinados saldos residuais de ativos de transmissão
e geração, sujeito à aprovação pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015, elaborada sob a responsabilidade da Administração da
Companhia, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas, e
como informação suplementar pelas IFRS que não requerem a apresentação da DVA. Essa demonstração
foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião,
exceto pelos possíveis efeitos dos assuntos descritos no parágrafo “Base para conclusão com ressalva”,

Em 31 de dezembro de 2015, os saldos residuais de ativos de transmissão, existentes em 31 de maio de

está adequadamente apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações

2000, objeto de indenização, montam a R$ 1.732.910 mil e foram determinados pela Companhia a partir

financeiras tomadas em conjunto.

de suas melhores estimativas e interpretação da legislação, podendo sofrer alterações até a homologação
final e realização destes.

Brasília, 30 de março de 2016

Adicionalmente, conforme descrito na Nota Explicativa nº 18, a Eletronorte possui, em 31 de dezembro

KPMG Auditores Independentes

de 2015, créditos a receber da Centrais Elétricas de Rondônia - CERON oriundos da Conta de Consumo
de Combustíveis (CCC), no montante de R$ 1.984.659 mil, referente, relevantemente, ao contrato de
suprimento da usina Termo Norte II. Os recursos para liquidação dos referidos créditos dependem de
inclusão no orçamento da CCC.

Anselmo Neves Macedo
Contador CRC 1SP160482/O-6
Danilo Siman Simões
Contador CRC 1MG058180/O-2 T-SP

Nossa opinião não contém ressalva em função desses assuntos.

PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte, no uso de suas atribuições

Brasília - DF, 30 de março de 2016

legais e estatutárias, examinou as Demonstrações Financeiras, acompanhadas pelas Notas Explicativas e o
Relatório da Administração, bem como a proposta de destinação do resultado, a qual leva em consideração a
retenção de parcela do lucro e a distribuição de 50% (cinquenta por cento) do lucro líquido ajustado, na forma

JAIREZ ELÓI DE SOUSA PAULISTA

de dividendos, referentes ao exercício encerrado em 31.12.2015. Com base nos exames efetuados, bem
como considerando as ressalvas e ênfases contidas no Parecer da KPMG Auditores Independentes, de 30

JOÃO VICENTE AMATO TORRES

de março de 2016, opina que os referidos documentos retratam adequadamente, em todos os seus aspectos
relevantes, a situação financeira e patrimonial da Empresa e recomenda que os mesmos sejam submetidos
à apreciação dos Senhores Acionistas, em Assembleia Geral Ordinária.

GUSTAVO GONÇALVES MANFRIM

